
KOZHIKODEwww.metrovaartha.comകൊച്്ി      തിരവ്നന്്പര്ം      കൊഴികക്ട് ്     തശ്ർ്       ആലപ്്്ഴ   കോപ്്ാൽ    ഇൻകോർ 14പേജ്~7.00
www.metrovaartha.com

= ദൊളിങ്്ിന്തദൈന്്്ദൊളിങ്ദസ്്്്ഷനഅണ്
വിമ്ക്്മാക്്ണം.ദസ്്്്ഷന്മ്ന്്ിൽദോപ്്്,
തവള്്ം,ത്ടങ്്ിയവയ്ണ്്ാേണം.

= ഒര്ദൊളിങ്ബ്ത്്ിൽപരമാവധി1000ദപര.
(ഇദപ്്ള1500)

= എല്്ാദൊളിങ്ദസ്്്്ഷനിലം്േവാടത്്ിൽതതര
മൽസേ്ാനര.ഇവിതടമ്ഴ്വനദപതരയം്പരി
ദോധിക്്ാനദൊളിങ്ഉദേ്ോഗസ്്ദോപാരാ
തമഡിക്്ൽജീവനക്്ാദോആശാവരക്്ദോഉ
ണ്്ായിരിക്്ണം.

= ആേയ്പരിദോധനയിൽപനിയ്തണ്്ന്്്സംശ
യംദോന്്ിയാൽരണ്്്തവണക്ടിപരിദോധ
ന.അദപ്്ഴം്മാറ്്മിതല്്ങ്്ിൽദോക്്ൺനൽേി
യദശഷംദൊളിങ്്ിതന്്്അവസാനമണിക്്്െി
തൈത്്ാനനിരദേശിച്്്മടക്്ിയയയക്്്്േ.അവ
സാനമണിക്്്െിൽഅവരക്്്ദോട്്്തചയ്്ാന
അവസരംനൽേണം.

= ബ്ത്്്ആപ്ദൊല്ള്്വദൊളിങ്ദസ്്്്ഷനിൽ

ഉപദോഗിക്്ാം.
= ദോട്്രമാരക്്്രജിസ്്്്െിൽഒപ്്്വയക്്്്ന്്തിനം്
ദോട്്ിങ്തമഷീനഉപദോഗിക്്്ന്്തിനം്മ്ന
പ്ലേയ്െനൽേണം.

= ദൊളിങ്ബ്ത്്ിന്ള്്ിലം്നപ്ദവശന,മടക്്േ
വാടങ്്ളിലം്സാനിലറ്്സറ്ണ്്ാേണം.ഇവയ്
തടഉപദോഗതത്്ക്്്െിച്്്ദോട്്രമാരക്്്നിര
ദേശങ്്ളനൽേണം.

= മാസക്്ധരിക്്ാതതവര്ന്്വരക്്ായിഇവേര്
തണം.

= ദോട്്തെതിരിച്്െിയാനആവശയ്തമങ്്ിൽമാ
സക്്താഴത്്്ാം.

=േവ്ാെലന്്്നില്ള്്വരക്്്അവസാനമണിക്്്
െിൽദോട്്്തചയ്്ാം.പദക്,്ആദോഗയ്വക്പ്്്
അധിക്തര്തടദമൽദോട്്ത്്ിൈാേണം.

= േതണ്്യന്തമന്്്്ദോണില്ള്്വരക്്ായിനപ്
ദത്യേംമാരഗനിരദേശങ്്ള്ണ്്ാകം്.ഇത്ഉട
തനപ്െത്്ിെക്്്ം.
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കള്്പ്്റയം്
ടെറ്നാഴിയം്.....

കമകര്ൊ മാഡം
ഓണക്്ിറ്്ിലം്
തട്്ിതപ്്ന്്്വിജിൈനസ്

സവ്ർണം
ഗര്ാം -4,860
പവന -38,880

വോട്്ർമാർക്്്കൈയ്റൈൾ
ബ്ത്്ിൽ
പരിവോധന

കൊവിഡ ്കാലകത്്
കെരകഞ്ട്പ്്്ിന്
മാർഗനിർദേശങ്്ൾ

പി.ബി.ബിച്്്
ആൈപ്്്ഴ:ദേരളസരക്്ാരിന്
ഔദേ്ോഗിേമായവീഡിദോ
ദൊൺഫെനസിങ്ദോഫറ്്്്
തവയരആവശയ്മ്തണ്്ങ്്ിൽ
സൗജനയ്മായിതയാൊക്്ിനൽ
ോനതടകത്ജനഷയ്ഒര്ക്്മാ
തണന്്്ദേനദ്്്സരക്്ാരിനായി
വി-േൺദോളവീഡിദോദൊ
ൺഫെനസിങ്ദോഫറ്്്്തവയര
ഒര്ക്്ിദോേനശ്ദ്്ദനടി,രാജയ്
ത്്ിന്തതന്്അഭിമാനമായതട
കത്ജനഷയ്സിഇഒദോയ്തസ
ബാസ്്്്്യന"തമതന്ടാവാരത്്'ദയാ
ട്പെഞ്്്.
മറ്്്ഏത്ദോഫറ്്്്തവയര-
ആപ്്ിദക്്ഷന്േദളക്്ാളം്മി
േച്്സ്രക്്ദോതടയ്ള്്വീ
ഡിദോദൊൺഫെനസിങ്പ്്ാ
റ്്്ദോംഒര്ക്്ാനതങ്്ളത
യാൊതണന്്്ംഏത്തരത്്ിൽ
മാറ്്ംവര്ത്്ിഉപദോഗിക്്ാന
േഴിയ്ന്്രീതിയിൈാണ്ഓദോ
ട്ളം്നിരമിച്്ിട്്്ള്്തതന്്്ം
ദോയ്തസബാസ്്്്്യനവയ്ക്്മാ
ക്്ി.വീഡിദോദൊൺഫെന
സിങ്ദോഫറ്്്്തവയെിന്ള്്ഇ
തന്്ദവഷനചൈച്്ിൽപൈ
ദോദൊത്്രനബ്ാനഡ്േതള
യം്പരാജയതപ്്ട്ത്്ിയാണ്
തടകജ്നഷയ്ഈദനട്്ംലേവ
രിച്്ത.്
സ്രക്്ാമാനേണ്്ങ്്ളപാ
ൈിക്്്ന്്തിതൈമിേവാണ്ദേ
നദ്്്സരക്്ാരപരിദോധിച്്ത.്േ
ഴിഞ്്േിവസങ്്ളിൽദേനദ്്്ഇ
ൈദന്ര്്ണികസ്-്ഐടിമനത്്്ാൈ
യങ്്ളിതൈവിവിധഓഫീസ്േ
ളിൽദോഫറ്്്്തവയരഉപദോ
ഗിച്്്ത്ടങ്്ി.ഒര്വരഷംതോ
ണ്്്സ്നപ്ീംദൊടതിയിലം്എ

ല്്ാദേനദ്്്സരക്്ാരഓഫീസ്േ
ളിലം്വി-േൺദോളആയിരി
ക്്്ംഉപദോഗിക്്്േ.നിൈവി
ൽദേനദ്്്സരക്്ാരസ്്ാപന
ങ്്ളക്്്മാനത്ംഉപദോഗിക്്ാ
വ്ന്്തരത്്ിൈാണ്ദോഫറ്്്്
തവയരതയാൊക്്ിയിരിക്്്ന്്
തതന്്്ംലവോതതതപാത്ജ
നങ്്ളക്്്ഡൗൺദോഡ്തച
യത്്ഉപദോഗിക്്ാവ്ന്്തര
ത്്ിദൈക്്്ഇത്മാറ്്്തമന്്്ംഅ
ദദ്്ഹംപെഞ്്്.
2009മ്തൽവീഡിദോദൊ
ൺഫെനസിങ്ദോഫറ്്്്തവയ
െിന്പിന്്ിൈായിര്തന്്ങ്്ിലം്
ഈവിജയംതതന്്്ടീമിന്അവ
ോശതപ്്ട്്താണ.്ഓഫീസിതൈ
65ദപരദചരതന്്ട്ത്്അധവ്ാ
നത്്ിന്ഫൈമ്ണ്്ായി.വിവിധ
വിദേശേമ്്നിേളക്്ായിമറ്്്
ദോഫറ്്്്തവയറ്േളം്തയാൊ
ക്്്ന്്്ണ്്്.
എന്്ാൽ,ഈദനട്്മ്ണ്്ായ
ദശഷമാണ്നാട്്്ോരക്്്പൈര
ക്്്ംതതന്്്ദോൈിയ്തടസവ്ഭാ
വംമനസിൈായതതന്്്ംനാട്്്
ോരം്പഴയസ്ഹ്ത്്്ക്്ളം്
തസൈിനബ്ിറ്്ിേളം്വിഐപിേ
ള്മടക്്ംനിരവധിദപരവിളിച്്്
അഭിനദ്്ക്്്ന്്്തണ്്ന്്്ംഅ
ദദ്്ഹംപെഞ്്്.
ഔദേ്ോഗിേവീഡിദോദൊ
ൺഫെനസ്ദോഫറ്്്്തവയെി
നായിദേനദ്്്സര്്ക്്ാര്്നടത്്ി
യഇന്്ദവഷന്്ചൈച്്ിൽര
ണ്്ായിരദത്്ളംനപ്മ്ഖനബ്ാന
ഡ്േതളപിത്്ള്്ിദേരളത്്ി
തന്്്സവ്ത്്ംതടക്തജനഷയ്ഒന്്ാ
മതതത്്ിയവിവരംവയ്ാഴാഴച്
യാണ്ദേനദ്്്മനത്്്ിരവിശങ്്ര
നപ്സാദ്നപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്

നയ്്ഡൽഹി:തൊവിഡ്19വയ്ാപനം
തടയാനനിയനത്്്ണംനിൈനിൽക്്്
ന്്തിനിതടതൊത്തതരതഞ്്ട്പ്്്േ
ളം്ഉപതതരതഞ്്ട്പ്്്േളം്നടത്്ാ
നതതരതഞ്്ട്പ്്്േമ്്ിഷനവിശേ
മായമാരഗനിരദേശങ്്ളപ്െതപ്്ട്
വിച്്്.ബിഹാരനിയമസഭാതതര
തഞ്്ട്പ്്്ആസന്്മായിരിതക്്യാ
ണ്േമ്്ിഷതന്്്നടപടി.ഇത്നപ്ോരം
സ്്ാനാരഥിേളക്്്ഓൺലൈനിൽ
നാമനിരദേശപനത്ിേസമരപ്്ിക്്ാം.
ത്േതേട്്ിവയക്്്്ന്്തം്ഓൺലൈ
നിൽ.തതരതഞ്്ട്പ്്്മായിബന്്തപ്്
ട്്്നപ്വരത്്ിക്്്ന്്വതരല്്ാംമാസക്്
ധരിച്്ിരിക്്ണം.ദൊളിങ്ഉദേ്ോസ്്ര
ക്്്ഷീൽഡ.്രജിസ്്്്െിൽഒപ്്്വയക്്്്
ന്്തിനം്ദോട്്ിങ്യനത്്്ംഉപദോഗി
ക്്്ന്്തിനം്മ്നപ്ദോട്്രമാരക്്്
ലേയ്െേളനൽേണം.
തൊവിഡ്19ബാധിച്്വര,ദോഗ
സാധയ്തേൽപ്്ിക്്്ന്്വര,അവശയ്
ദസവനദമഖൈയിൽനപ്വരത്്ിക്്്
ന്്വര,80വയസിന്ദമൽനപ്ായമ്
ള്്വര,മാരേദോഗങ്്ദോലവേ
ൈയ്ങ്്ദോഉള്്വരഎന്്ിവരക്്്ത
പാൽദോട്്്അന്വേിക്്്തമന്്്ംേ
മ്്ിഷനഅെിയിച്്്.

VOTEVOTE

= തതരതഞ്്ട്പ്്്ആവശയ്ത്്ി
ന്ഉപദോഗിക്്്ന്്തേട്്ിട
ത്്ിദൈക്്്വര്ന്്വരതക്്
ല്്ാംതതരമൽസേ്ാനിങ്ഏര
തപ്്ട്ത്്ണം.സാനിലറ്്സ
റം്ദോപ്്്ംതവള്്വം്ഒര്ക്്ണം.

= ദേനദ്്്ആഭയ്ത്്രമനത്്്ാൈയവം്സംസ്്ാനസരക്്ാര്േളം്നിരദേശി
ക്്്ന്്സാമ്ഹിേഅേൈംഉെപ്്ാക്്ണം.

= േഴിയ്ന്്ിടദത്്ളംവിശാൈമായഹാള്േളതതരതഞ്്ട്പ്്ിനായിഉപ
ദോഗിക്്്േ.

= തൊവിഡ്19മാനേണ്്ങ്്ളപാൈിക്്ാനേഴിയം്വിധംദൊളിങ്ഉ
ദേ്ോഗസ്്രക്്്ംസ്രക്്ാഉദേ്ോഗസ്്രക്്്മായിവാഹനങ്്ളഏരതപ്്
ട്ത്്ണം.

= മാരഗനിരദേശങ്്ളതതരതഞ്്ട്പ്്്േമ്്ിഷതന്്്തവബല്സറ്്ില്ണ്്ാ
കം്.സ്്ാനാരഥിേളക്്്സതയ്വാങമ്്ൈവം്തവബല്സറ്്്വഴിനൽോം.

= നാമനിരദേശപനത്ിേസമരപ്്ിക്്ാന്ള്്യാനത്യിൽസ്്ാനാരഥിതക്്
പ്്ംരണ്്്വാഹനങ്്ളമാനത്ം.പനത്ിേസമരപ്്ിക്്ാതനത്്്ദപ്്ളരണ്്്
ദപരമാനത്ംഅേമ്്ടി.ഓദോസ്്ാനാരഥിക്്്ംവരണാധിോരിമ്നക്
ട്്ിസമയംനിശ്്യിച്്്നൽേണം.എല്്ാവരം്ഒര്മിതച്്ത്്്ന്്അവസ്്
യ്ണ്്ാേര്ത.്

= നപ്ചാരണംേഴിവതം്ഓൺലൈനമാരഗങ്്ളിൈാക്്്േ.വീട്േയെിനപ്
ചാരണത്്ിന്അഞ്്്ദപരമാനത്ം.

മറ്്്മാർഗനിർപേശങ്്ൾ
ഇങ്്ടന

പോളിങ്പറ്്്്ഷന്കളിടെനിയനത്്്ണങ്്ൾ

വി-േൺദസാൾ
ദേരളത്്ിന്സൗജനയ്മായി

നൽോം:ദജായ്

ക്വിഇനികൊൈീസ്ടീമിൽ
സവ്ന്്ംലേഖകന്്
മ്ന്്ാര്്:തപട്്ിമ്ടിയിതൈദ്രത്്ഭ്മിയിൽ്്
നിന്്്ംേളിക്്്ട്്്ോരിധന്ഷ്േയ്തടദച
തനയറ്്മ്തദേഹംേതണ്്ത്്ിയക്വിഎ
ന്്വളര്്ത്്്നായഏവര്തടയം്േണ്്്േതള
ഈെനണിയിച്്ിര്ന്്്.തപട്്ിമ്ടിയിൽ്്മന്
ഷയ്നം്വളര്്ത്്്നായയ്മായ്ള്്സദ്നഹ
ത്്ിതന്്്യം്അത്്ബന്്ത്്ിതന്്്യം്നപ്തീ
േമായിര്ന്്്ആോഴച്േള്്.തപട്്ിമ്ടിദോ
ട്താതേ്ാൈിേമായിക്വിവിടപെയ്േയാ
ണ,്പ്തിയേൗതയ്ങ്്ള്്ക്്ായി.ഇനിഇട്
ക്്ിതൊൈീസിതന്്്ദോഗ്സ്േവ്ാഡിൽ്്ക്
വിയം്ഉണ്്ാകം്പ്തിയദോളിൽ്്.
േിവസങ്്ദോളം്തതന്്്േളിക്്്ട്്്ോരി
തയനഷ്്തപ്്ട്്ക്വിതപട്്ിമ്ടിയിൽ്്അൈ
ഞ്്്തിരിഞ്്്നടന്്ിര്ന്്്.ദ്രത്്ഭ്മിയി
ൽ്്തളര്്ന്്്െങ്്്ന്്ക്വിതയനശ്ദ്്യിൽ്്തപ്്
ട്്ജില്്ാദോഗ്സ്േവ്ാഡിതൈപരിശീൈേനം്
സിവിൽ്്ദൊൈീസ്ഓഫീസറ്മായഅജിത്
മാധവന്്ഏതറ്്ട്ക്്ാന്്സന്്ദ്്തഅെിയി
ക്്്േയം്ദമൽ്്നടപടിേള്്ക്്ായിോത്്ിരി
ക്്്േയം്തചയത്്വരിേയായിര്ന്്്.അന്
മതിൈഭിച്്തിതനത്ടര്്ന്്ാണ്ക്വിയക്്്്ഇ
നിോക്്ിയ്തടോവൽ്്ഒര്ങ്്്ന്്ത.്
ദ്രത്്ത്്ിൽ്്അേതപ്്ട്്തതന്്്വീട്്്ോതര
യം്േളിക്്്ട്്്ോരിതയയം്തിരഞ്്്നടന്്
ക്വിസദ്നഹത്്ിതന്്്യം്േടപ്്ാടിതന്്്യം്
പരയ്ായമായിമാെിയിര്ന്്്.വാര്്ത്്േളിൽ്്
ഇടംദനടിയദോതടക്വിതപട്്ിമ്ടിയ്തടമാ
നത്മല്്മൈയാളംമനഃസാക്്ിയ്തടആതേേ
ണ്്്നീരായിമാെി.തപട്്ിമ്ടിയിൽ്്നിന്്്ക്
വിയക്്്്സദ്നഹാര്്നേ്മായയാനത്യയപ്്്ംനപ്
ദേശവാസിേളം്ജനനപ്തിനിധിേളം്ഉദേ്യാ
ഗസ്്രം്ദചര്്ന്്്നൽ്്േി.ആവിടപ്്െയൈി
ലം്ക്വിആമണ്്ിതനയം്നപ്ിയതപ്്ട്്വതര
യം്ഓര്്ത്്്വിത്മ്്്ന്്്ണ്്ായിര്ന്്്.

ഇട്ക്്ിജില്്ാജോഗ്െ്കവ്ാഡിസലപരിശീലകനം്െിേിൽ്്സൊലീ
െ്ഓഫീെറ്മായമണിയാരംക്െിെവ്ജേശിഡയെ്ജോെഫ്ക്േി
എന്്നായസയഏസറ്്ട്ത്്്സൊണ്്്ജൊക്ന്്്.

1,983 ദപര്്ക്്്
കൊവിഡ്

സമ്്ർക്്ത്്ില്ടെ1,777
1,419 പേർപോഗമ്ക്്ർ
തിര്വനത്്പ്രം:ദോഗി
േള്തടഎണ്്ംരണ്്ായി
രംേടന്്ദശഷംത്ടരച്്
യായിരണ്്ാംേിവസവം്
രണ്്ായിരത്്ിനട്ത്്്
ദപരക്്്തൊവിഡ്ലവെ
സ്ബാധ.1,777ദപരക്്്
സമ്്രക്്ത്്ില്തടഉള
തപ്്തടദേരളത്്ിൽ്്ഇ
ന്്തൈ1,983 ദപര്്ക്്്
തൊവിഡ1്9സ്്ിരീേരി
ച്്തായിആദോഗയ്മനത്്്ി
തേ.തേ.ലശൈജ.12മര
ണങ്്ളാണ്ഇന്്തൈ
തൊവിഡ്മ്ൈമാതണന്്്
സ്്ിരീേരിച്്ത.്
തിര്വനത്്പ്രം429,
മൈപ്്്െം335,എെണാക്
ളം165,ദൊഴിദക്്ട്158,
ആൈപ്്്ഴ155,ദൊട്്യം
136,ത്ശ്ര്്119,ോസ
ര്്ദോഡ്105,പാൈക്്ാട്
83,തൊല്്ം82,പത്്നം
തിട്്,േണ്്്ര്്78വീതം,ഇ
ട്ക്്ി34,വയനാട്26എ
ന്്ിങ്്തനയാണ്ജില്്ാത
ൈേണക്്്.
ആൈപ്്്ഴജില്്യിതൈേ

രിയിൈക്്്ളങ്്രസവ്ദേശി
സോനദ്്ന്്(62),േണ്്്ര്്
േണ്്പ്രംസവ്ദേശിക്
ഷണ്ന്്(78),എെണാക്
ളംതവണ്്ൈസവ്ദേശിമ്ഹ
മ്്ദ്ക്ട്്ി(78),ദൊഴി
ദക്്ട്നല്്ളംസവ്ദേശി
അഹമ്്ദ്ഹംസ(69),മൈ
പ്്്െംരണ്്ത്്ാണിസവ്ദേ
ശിനിഅയിഷാമ്്(54),
തചെിയമ്ണ്്സവ്ദേശിഇ
ത്്ിന്്ക്ട്്ി(71),നട്വത്്്
സവ്ദേശിമ്ഹമ്്ദ്ഇ
കബ്ാൽ്്(58),ദൊഴിദക്്
ട്തിദക്്ടിസവ്ദേശിമ്ല്്
ദക്്യതങ്്ള്്(67),മൈ
പ്്്െംദചൈാനമ്്്സവ്ദേശി
നിദേവേിഅമ്്(94),
ദൊഴിദക്്ട്തിദക്്ടി
സവ്ദേശിമ്ഹമ്്ദ്ദൊയ
(55),മാവ്ര്്സവ്ദേശിനി
പി.ടി.സ്ല്(49),തവസ്്്്്
ഹിൽ്്സവ്ദേശിലഷന്്
ബാബ്(47)എന്്ിവര്ദട
ത്തൊവിഡ്മരണമാതണ
ന്്്എന്്ഐവിആൈപ്്്ഴ
സ്്ിരീേരിച്്്.ഇദോതട
ആതേമരണം203ആയി.

ലൈഫ്മിഷന്്
പദ്്തിക്്്വിദേശ
സഹായം:ദേനദ്്്ം
വിശേീേരണംദതടി
നയ്്ഡൽഹി:അന്മതി
വാങ്്ാതതലൈഫ്മിഷ
ന്്ഭവനപദ്്തിക്്ായി
വിദേശസഹായംദതടി
യതിൽദേനദ്്്സര്്ക്്ാ
ര്്.സംസ്്ാനസര്്ക്്ാരി
ദോട്വിശേീേരണംദത
ടി.ഇത്മായിബന്്തപ്്
ട്്്ദേനദ്്്സര്്ക്്ാരിന്പ
രാതിൈഭിച്്ിര്ന്്്.
ലൈഫ്മിഷന്്പദ്്
തിയ്മായിബന്്തപ്്ട്്്
ള്്വിശോംശങ്്ളം്ദേ
നദ്്്വിദേശോരയ്മനത്്്ാൈ
യംസംസ്്ാനസര്്ക്്ാ
രിദോട്ദതടിയിട്്്ണ്്്.വ
ടക്്ാദച്്രിയിതൈഫ്്ാറ്്്
പദ്്തിക്്ായിയ്എഇ
സന്്ദ്്സംഘടനയായ
തെഡ്നേ്സന്്്ിതന്്്സ
ഹായംദതടിയിര്ന്്്.ഇ
ത്മായിബന്്തപ്്ട്്്തെ
ഡ്നേ്സന്്്്മായിധാര
ണാപനത്ംഒപ്്ിട്്ത്ഏേ
പക്്ീയമാതണന്്ആ
ദോപണങ്്ള്്ശക്്മാ
യസാഹചരയ്ത്്ിൈാണ്
ദേനദ്്്ഇടതപടൽ്്ഉണ്്ാ
യിരിക്്്ന്്ത.്

പ്ജേസൊലിപ്ജേ...
ഇന്്്അത്്ം.ഇനിപത്്ാംനാൾതിര്ജോണം.ഓണസത്്േരജേൽക്്ാൻനാടം്നഗരവം്ഒര്ങ്്ി.സൊജോണമഹാമാരിയ്സെ
കാലമായതിനാൽഇത്്േണനാട്്ിൽേലിയആജോഷങ്്സൊന്്്മില്്.എന്്ാൽേീട്കളിൽഓണാജോഷങ്്ൾക്്്ക്റസോന്്്ം
േരില്്.നാട്്്പ്ക്്ളസൊര്ക്്ാന്ള്്തിരക്്ിലാണ്എല്്ാമലയാളികളം്. േിമിത്്്ഷാൽ

ജോയ്സെബാസ്്്്്യൻ,ഭാരയ്ലിൻെി,മക്്ൾഅലൻ,ജിയ
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ക്ദ്്െംഗെം:വയ്ാപിച്്്ളോണ്്ിരിക്്്ന്്കോ
വിഡ് െഹാൊരിയില്് നിന്്്ം മ്ക്്ൊക്വാ
നം്,രാജയ്ത്്ിനള്റവിവിധഭാഗങ്്െില്്ഉണ്്ാ
യദ്രന്്ങ്്െിലം്,രപ്ക്തികഷ്്ഭങ്്െിലം്,പ
കര്്ച്്വയ്ാധികെിലം്ളപട്്്കഷ്്തഅന്ഭവിക്്്
ന്്വര്ളൈയം്ദ്രിതംഎരത്യം്ളപളട്്ന്്്പരി
ഹരിച്്്കിട്്്ന്്തിന്കവണ്്ിയം്വിശവ്ാസികള്്
രപ്ാര്്ത്്നകള്്വര്്ധിപ്്ിക്്ണളെന്്്കാന്്പ്
രംഎ.പി.അബ്ബക്്ര്്മ്സ്്ിയാര്്പറഞ്്്.
ക്ദ്്െംഗെംെഹല്്്മ്സ്്ിംജൊഅത്്്കമ്്റ്്ിപ
ള്്ിക്്് മ്ന്്വശത്്് കദശീയ പാതക്്് സെീപ
ത്്ായിപത്്്െക്്ംര്പചിെവില്്നിര്്െിച്്
ആധ്നികര്പത്്ില്ള്്ഓഫീസ്ളകട്്ിൈംഓ

ണ്്ടെനില്്ഉദഘ്ാൈനംളചയത്്സംസാരിക്്്
കയായിര്ന്്്അകദ്്ഹം.െഹല്്്രപ്സിഡണ്്്പി.
ളക.അബ്്്ല്്കോയസഖാഫിഅധയ്ക്്തവഹി
ച്്്,കകരെഹജ്്്കമ്്റ്്ിളചയര്്ൊന്്സിമ്ഹ
മ്്ദ്ടഫസി,സയ്്ിദ്ശിഹാബ്ദ്്ീന്്അഹദ്ല്്
മ്ത്്ന്ര്്,പി.ൈി.എ.റഹിംഎംഎല്്എ,രഗ്ാെപ
ഞ്്ായത്്്അംഗംഎംബാബ്കോന്്,െഹല്്്ഇ
ൊംഅബ്്്ന്്്ര്്സഖാഫി, ടസന്ദ്്ീന്്നി
സാെി,ളക,ആെിക്്്ട്്ിഹാജി,എം.പി.അബ്
ബക്്ര്്,സി.വി.മ്ഹമ്്ദ്ഹാജി.ളക.ഉമ്്ര്്ഹാ
ജി,ളക.അബ്്്ല്്െജീദ്ഹാജി,എം.ളക.ഉമ്്ര്്,ഇ.
പി.അഹമ്്ദ്കോയ,എം.പി.മ്സഹാജിഎ
ന്്ിവര്്രപ്സംഗിച്്്.

ക്ദ്്മംഗലംമഹല്്്ഓെീസ്
ഉദഘ്ാെനംനചയത്്

അണ്നശീകരണംനടത്്ി
െകഞ്്രി:എസ്ടവഎസ്െകഞ്്രിസര്്ക്്ിള്്ൈീംഒെീവ,്സാന്്്വ
നംഅംഗങ്്ള്ളൈകനത്തവ്ത്്ില്്െകഞ്്രിനഗരസഭാകാരയ്ാെ
യം,സീതിഹാജിബസ്ളൈര്്െിനല്്,ഓള്്ഡ്ബസ്്്റ്്ാനറ്,്ളസന്്രൈ്
ല്്ജംഗഷ്ന്്എന്്ിവിൈങ്്െില്്അണ്നശീകരണംനൈത്്ി.ശി
ഹാബ്ദ്്ീന്്സഅദിപാപ്്ിനിപ്്ാറയ്ളൈഅധയ്ക്്തയില്്െകഞ്്
രിമ്നിസിപ്്ല്്ടവസ്ളചയര്്ൊന്്വിപിഫികോസ്ഉദഘ്ാൈനം
ളചയത്.്ളഹല്്ത്്്ഇന്്സള്പക്്ര്്ൊരായറിയാസ,്കരീം,കോ
ണ്്ളസരക്ട്്റിസൊംകോട്്്ളോയില്്,മ്സത്ഫപട്്ര്്ക്െംസം
സാരിച്്്.െത്്ീഫ്പാകോെി,െത്്ീഫ്സഖാഫിപാപ്്ിനിപ്്ാറ,അ
ന്്സാര്്െകഞ്്രി,സഈദ്കിൈങ്്ഴി,ഷര്്ജ്െകഞ്്രികനത്തവ്ംന
ല്്കി.

പ്പ്ക്ട്്്ര്്യ്ദ്്ത്്ിന്
99ആണ്്്
െകഞ്്രി:െെബാര്്െഹാവില്്വത്്ിളെസ്രപ്ധാനസംഭവൊയ
പ്കക്്ട്്്ര്്യ്ദ്്ത്്ിന്26ന്99വര്്ഷംതികയ്ന്്്.ഇന്്്യന്്ജ
നതയ്ളൈഒര്ന്റ്്ാണ്്്കാെളത്്സവ്തരന്്്്യസെരകോരാട്്ങ്്െി
ല്്രക്്പങ്്ിെൊയഅദ്്്യായൊണ്പ്കക്്ട്്്ര്്യ്ദ്്ം.ളോകോ
ണിയല്്ഭരണക്ൈംതങ്്ള്ളൈടസനികരഹസയ്കരഖയില്്'ബാ
റ്്ില്്ഓഫ്പ്കക്്ട്്്ര്്'എന്്ാണ്വികശഷിപ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്ചരിരത്
രപ്ാധാനയ്മ്ള്്ഈസംഭവളത്്അന്സെ്രിച്്്26ന്പ്കക്്ട്്്
ര്്യ്ദ്്ദിനൊയിആചരിക്്്ന്്തിന്വാരിയംക്ന്്ന്്ക്ഞ്്ഹ
മ്്ദ്ഹാജിഫൗകണ്്ഷന്്ഓഫ്ഇന്്്യഭരണസെിതികോഗംതീര്
ൊനിച്്്.ഇതിനള്റഭാഗൊയിപ്കക്്ട്്്ര്്ഖിൊഫത്്്ളെകമ്്റി
യല്്ഇസ്്ാെിക്ളസനറ്റ്ൊയിസഹകരിച്്്ളവബിനാര്്സംഘൈി
പ്്ിക്്്ം.കോഗംളചയര്്ൊന്്അെവികക്്ാൈന്്ഉദഘ്ാൈനംളച
യത്.്സംഘാൈകസെിതികണ്്വീനര്്അഡവ്.അബ്്്റഹ്്ാന്്കാ
രാട്്്,രക്്ാധികാരിബംഗാെത്്്ക്ഞ്്ിമ്ഹമ്്ദ,്ഒഎവഹാബ,്
ൈിപിവിജയന്്,സിദ്്ീഖ്ളോറ്്യില്്രപ്സംഗിച്്്.

ക്റ്്ിപ്്്റത്്്ംമപ്ഞ്രിയില്ം
പ്രിയചികിത്്ാപകത്ദ്്ങ്്ള്്
െകഞ്്രി:ളോവിഡ്െഹാൊരിഅനിയരന്്്ിതൊയിവയ്ാപിക്്്ന്്
സാഹചരയ്ത്്ില്്ടവറസ്ബാധസ്്ിരീകരിച്്വര്്ക്്ായിജില്്യി
ല്്രണ്്്പ്തിയചികിത്്ാകകരദ്്്ങ്്ള്്ക്ൈിആരംഭിക്്്ന്്്.ക്
റ്്ിപ്്്റത്്്ംെകഞ്്രിയില്ൊയി1300ളബഡ്കകോട്ക്ൈിയതാ
തക്്്ാെികചികിത്്ാകകരദ്്്ങ്്ൊണ്സജ്്ൊയിട്്്ള്്ത.്ക്റ്്ിപ്്്
റംഎംഇഎസ്എഞ്്ിയറിംഗ്കോളെജില്്ഇന്്്മ്തല്്കോഗി
കള്്ക്്്കിൈക്്ാന്ള്്സൗകരയ്ളോര്ക്്്ം.500ളബഡ്കൊണ്
ഇവിളൈസജ്്ീകരിച്്ിട്്്ള്്ത.്െകഞ്്രികോബിള്്വിെന്്സ്കോ
കെജാണ്െളറ്്ര്ളോവിഡ്ചികിത്്ാകകരദ്്്ം.കവകട്്കക്്ട്രപ്വ
ര്്ത്്ിക്്്ന്്ഈകകരദ്്്ത്്ില്്800ളബഡ്്്കള്്സജ്്ീകരിച്്ിട്്്
ണ്്്.  ഒരാഴച്ക്്കം ഇവിളൈ കോഗികളെ രപ്കവശിപ്്ിച്്് ത്ൈ
ങ്്്ം.ളോവിഡ്:ഹംസകക്്യയ്ളൈെകന്്ല്്ാസെ്നല്്കിെകഞ്്
രി:ളോവിഡ്ബാധിച്്്െരിച്്െഹാരാരഷ്്്ഫ്ടക്ോള്്ല്്യര്്ഹം
സക്ക്യയ്ളൈെകന്്െകഞ്്രിളെഡിക്്ല്്കോളെജ്ആശ്പ
രത്ിയിളെത്്ില്്ാസെ്നല്്കി.ഇക്്ഴിഞ്്ദിവസംആശ്പരത്ി
യില്്നൈന്്നാൊംഘട്്ല്്ാസെ്ാദാനകയ്ാമ്്ിളെത്്ിയാണ്നി
ഹാസ്ളോവിഡ്കോഗികല്്ക്്്തണകെകാന്്എത്്ിയത.്മ്ബ
ശിര്്ക്ട്്ായി,സ്ബീഷ,്ളകഅബ്്്റഹിംളോന്്ാനി,മ്ഹമ്്ദ്
അെീര്്,ശംസീര്്കോട്്ക്്ല്്എന്്ിവരം്കയ്ാമ്്ിളെത്്ില്്ാസെ
നല്്കി.

തെകശരി:ഉൈെഅറിയാളത
വസത്്െളറ്്രാള്്ക്്്രജിസ്്്്
ര്്ളചയത്്നല്്കിളയന്്കക
സില്്ക്റ്്ാകോപിതരായതെ
കശരിയിളെ ആധാരം എഴ്
ത്്്കാരനം് ഭ്െി വാങ്്ിയ
കണ്്്ര്് െയ്്ില്്സവ്കദശിയം്
മ്ന്്ക്ര്്ജാെയ്ത്്ിനായിതെ
കശരിജില്്ാളസഷന്്സ്കോ
ൈതിയില്്ഹര്്ജിനല്്കി.എര
ക്ഞ്െിയിളെവിഷ്ണ്ൊയ
യില്്ഇ.രപ്ദീപന്് (58), െയ്്ി
ല്്ആറാംടെെിളെടതവ

െപ്്ില്്മ്ഹമ്്ദ്ക്ഞ്്ി(73)
എന്്ിവരാണ്അഭിഭാഷകന്്
മ്കഖന കോൈതിളയ സെീപി
ച്്ത് .ഇര്വര്ളൈയം്ഹരജി
ഫയെില്്സവ്ീകരിച്്കോൈതി
വാദത്്ിനം്വിധിപറയാന്
ൊയികകസ്അട്ത്്ൊസം8
കെക്്്ൊറ്്ി.
പട്്ാന്രിളെ രയകോത്്്പ്
ത്്ന്്വീട്്ില്് രാഘവന്് ന
മ്്്യാര്ളൈ പരാതിയില്് രപ്ദീ
പനം് മ്ഹമ്്ദ് ക്ഞ്്ിയം്
ക്ൈാളതതെകശരിയിളെറിട്്.

സബ്്് രജിസര്ൈ്ാര്് വിജയന്്
അന്്ളത്്െയ്്ില്്വികല്്ജ്ഓ
ഫീസര്് എന്്ിവരം് രപ്തി
സ്്ാനത്്്ണ്്്.െയ്്ില്്വികല്്
ജില്്പരാതിക്്ാരനള്റകപരി
ല്ള്്1.21ഏക്്ര്്സ്്െംഇ
കദ്്ഹംഅറിയാളത മ്ഹമ്്ദ്
ക്ഞ്്ിയ്ളൈ കപരില്് രപ്തി
കള്് രജിസ്്്്ര്് ളചയത്് ന
ല്്കിയളര്ത. വഞ്്ന, വയ്ാജ
കരഖചെയക്ല്്ത്ൈങ്്ിയവ
ക്പ്്്കൊണ് ഇവര്്ളക്്തി
ളരച്െത്്ിയിര്ന്്ത.്

രാജീവ്ഭവന്്
ഉദഘ്ാെനംനചയത്്
തെകശരി:കൈെില്്മ്ങ്്ിതാഴാന്്കോക്ന്്
വഞ്്ിയാണ് സിപിഎമ്്്ം ഇൈത്പക്്വ്ളെ
ന്്്ളക.സ്ധാകന്്എംപി.സവ്ര്്ണ്്കൈത്്ില്്
സവ്പന്ാസ്കരഷിനള്റയം്മ്ന്്ഐ.ൈിളസ
രക്ട്്റിയ്ളൈയം്വിഷയത്്ില്്വീട്കള്്കയ
റിവിശദീകരിക്്ാത്്ത്സംസ്്ാനത്്്സിപി
എമ്്ിനള്റചരിരത്ത്്ിൊദയ്ള്ത്സംഭവൊണ്
.ടെഫ് െിഷനള്റഫയല്കള്്തിരിളകവാ
ങ്്ിവായിച്്്കോക്്്ന്്മ്ഖയ്െരന്്്ിതനിളോ
ട്്നാണ.്ഭ്െിയിൈപാട്ൊയി െളറ്്ന്്്ംഅറി
യിളല്്ന്്ാണ്മ്ഖയ്െരന്്്ിപറഞ്്ത.്ളതര്വ്
കെിളെചട്്മ്്ികളെകോളെയം്ളതര്വ്ളത
ണ്്ികളെയം്കോളെനാണിപ്്ിക്്്ന്്രീതിയി
ൊണ്മ്ഖയ്െരന്്്ിയ്ളൈസംസാരം.ഒകോദിവ
സം കഴിയ്ക്ത്റം് സിപിഎമ്്ിന് രാരഷ്്്ീയ
ക്ര്ക്്് മ്റ്കി വരികയാണ.് കോണ്്രഗ്സി
ളനതകര്്ക്്ാന്്ഒര്ശക്്ിക്്്ംസാധയ്െല്്.ജ

നാധിപതയ്വം്െകതതരതവ്വം്രാഷ്്ീയമ്െയ്
വം്ബന്്ളപ്്ട്്്ളോണ്്ാണ്കോണ്്രഗ്സ്രപ്
വര്്ത്്ിച്്്ളോണ്്ിരിക്്്ന്്ത.് കോണ്്രഗ്സ്
തകര്്ന്്ാല്് ജനാധിപതയ്ം തകരം്. അത്
ളോണ്്്തളന്്രാരഷ്്്ീയകാറ്്്ൊറിവരം്.ജനാ
ധിപതയ്ം ശക്്ിളപ്്ടം്. ഇന്്്യന്് നാഷണല്്
കോണ്്രഗ്സ്കോൈികയരിക്ല്ക്്്കമ്്ിറ്്ിൊൈ
പ്്ീൈികഗം്ട്്ിയില്്പ്ത്തായിപണിതരാജീ
വഭ്വന്് ഉദഘ്ാൈനം ളചയത്്സംസാരിക്്്ക
യായിര്ന്്്അകദ്്ഹം.ചൈങ്്ില്്കോൈികയരി
ക്ല്ക്്്കോണ്്രഗ്സ്രപ്സിഡണ്്്വി.സിരപ്
സാദ്അധയ്ക്്നായി.ഡി.സി.സിരപ്സിഡ
ണ്്്സതീശന്്പാകച്്നി,സജീവ്ൊകോെി,വി.
രാധാക്ഷണ്ന്്,വി.എന്്ജയരാജ,്സി.പിരപ്
സീല്്ബാബ,്എന്്.പിഅരവിദ്്ാക്്ന്്,അ
ഡവ്.സി.ൈിസജിത്്്,അഡവ്.ശ്ടഹബ്എന്്ി
വര്്സംസാരിച്്്.

ഭ്മിരട്്ിപ്്:്തപ്രികള്്
മ്ന്്ക്ര്്ജാമയ്ത്്ിനനത്്ി

കോഴിക്ക്ട:്ജില്്യില്്ഇന്്ളെയം്ന്റിന്മ്ക
െില്്കോവിഡ്ബാധിതര്്.158കപര്്ക്്്ക്ൈിയാണ്
ഇന്്ളെകോവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ത.്വികദശത്്്നി
ന്്്എത്്ിയഏഴ്കപര്്ക്്്ംഇതരസംസ്്ാനങ്്െി
ല്്നിന്്്എത്്ിയവരില്്നാല്കപര്്ക്്്ൊണ്കോ
സിറ്്ീവ്ആയത.്സമ്്ര്്ക്്ംവഴി136കപര്്ക്്്കോ
ഗംബാധിച്്്.11കപര്ളൈഉറവിൈംവയ്ക്്െല്്.കോഴി
ക്ക്ട്കോര്്പ്്കറഷന്്പരിധിയില്്സമ്്ര്്ക്്ംവഴി
വഴി28കപര്്ക്്്ംകൊകോട്രപ്കദശത്്്59കപര്്ക്്്ം
വൈകരമ്നിസിപ്്ാെിറ്്ിയില്് 16കപര്്ക്്്ംകോഗം
ബാധിച്്്.രണ്്്ആകോഗയ്രപ്വര്്ത്്കര്്ക്്്ംകോസി

റ്്ീവായി.ഇകോളൈചികിത്്യില്ള്്കോഴിക്ക്ട്
സവ്കദശികള്ളൈഎണ്്ം1140ആയി.163കപര്്കോ
ഗമ്ക്്ികനൈി.875കപര്്ക്ൈിനിരീക്്ണത്്ില്്പ്
ത്തായിവന്്875കപര്്ഉള്്ളപ്്ളൈജില്്യില്്14837
കപര്്നിരീക്്ണത്്ില്്.ഇത്വളര85759കപര്്നി
രീക്്ണംപ്ര്്ത്്ിയാക്്ി.പ്ത്തായിവന്്155കപ
ര്്ഉള്്ളപ്്ളൈ1119കപരാണ്ആശ്പരത്ികെില്്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്ത.്163കപര്്ഡിസച്ാര്്ജ്്്ആയി.
5477 രസ്വസാംപിള്്പരികോധനയക്്്്അയച്്്.
ആളക1,41,447രസ്വസാംപിള്കള്്അയച്്തില്്
1,35,699 എണ്്ത്്ിനള്റ ഫെം െഭിച്്്. ഇതില്്

1,32,174 എണ്്ം ളനഗറ്്ീവ് ആണ.് പരികോധന
യക്്്യച്്സാംപിള്കെില്്5748കപര്ളൈഫെംക്
ൈിെഭിക്്ാന്്ബാക്്ിയ്ണ്്്.പ്ത്തായിവന്്160
കപര്്ഉള്്ളപ്്ളൈആളക3283രപ്വാസികൊണ്നിരീ
ക്്ണത്്ില്്ഉള്്ത.്ഇതില്്588കപര്്ജില്്ാഭരണ
ക്ൈംസജ്്ൊക്്ിയകോവിഡ്ളകയര്്ളസനറ്റ്ക
െിലം്,2671കപര്്വീട്കെിലം്,24കപര്്ആശ്പ
രത്ിയിലം്നിരീക്്ണത്്ിൊണ.്വീട്കെില്്നിരീ
ക്്ണത്്ില്ള്്വരില്് 15 കപര്്ഗര്്ഭിണികൊണ.്
ഇത്വളര 30512 രപ്വാസികള്് നിരീക്്ണം പ്
ര്്ത്്ിയാക്്ി.

കോഴികക്്ട്158കേര്്ക്്്കോവിഡ്
നീ ണ്് ഇ ട വേ ള യക്്്് വേ ഷം വോ ഴി വക് ്ട ്മി ഠാ യി തര ര ്വ ് ഇ ന്് തെ സ ജീ േ മാ യ വപ് ്ള്്

കതഞ്്ിപ്്െം:ളോത്കെഖെയില്്ൊഭകത്്ളൈരപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്
തിര്വനന്്പ്രം വിൊനത്്ാവെളത്് സംസ്്ാന സര്്ക്്ാറി
നള്റഎതിര്്പ്്്െറികൈന്്്ളോണ്്്അദാനിരര്്പ്്ിന്വില്്ക്്്വാ
ന്ള്് കകരദ്്്സര്്ക്്ാര്് നീക്്ം പകല്്ള്ക്ള്് യാളണന്്്എ
ന്്സിപിജില്്ാജനറല്്ളസരക്ട്്റിഅബ്ടെസ്കതഞ്്ിപ്്െംക്
റ്്ളപ്്ട്ത്്ി.ഓണ്്ടെനില്്സംഘൈിപ്്ിച്്എന്്സിപിവള്്ിക്്്ന്്്
കല്്ക്്്കമ്്റ്്ികോഗംഉദഘ്ാൈനംളചയ്്്കയായിര്ന്്്അകദ്്
ഹം.കല്്ക്്്രപ്സിഡണ്്്കോ.ളക.മ്ഹമ്്ദ്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.
കല്്ക്്്പഞ്്ായത്്ംഗംഎം.വിജയന്്,ളക.പി.രഘ്നാഥ,്അയ്്പ്്
ന്്നാട്്ാണത്്്,െംഗെകശരികകശവന്്,ക്ത്്ികരഴിവിശവ്ന്്,ളൊ
ല്്ിഇസഹാഖ,്എം.സതയ്ന്്,ളക.പി.മ്ഹമ്്ദ്ക്ട്്ി,കരിപ്്ാരസ്നി
ല്്രപ്സംഗിച്്്.സംസ്്ാനകമ്്റ്്ിയ്ളൈആഹവ്ാനരപ്കാരം,കകരദ്്്
തീര്ൊനംതിര്ത്്ണളെന്്ാവശയ്ളപ്്ട്്്അരിയല്്്രില്്ശനിയാ
ഴച്രപ്തികഷധനില്്പ്്്സെരംനൈത്്്വാന്്തീര്ൊനിച്്്.

പരീക്്ാെലം
കതഞ്്ിപ്്െം:കാെിക്്റ്്്സര്്വകൊശാെ2020ൊര്്ച്്ില്്നൈത്്ി
യഅഫസ്ല്്-ഉല്്-ഉെെരപ്ിെിെിനറിരണ്്ാംവര്്ഷപരീക്്ാഫെം
ളവബട്സറ്്ില്്. പ്നര്്മ്െയ്നിര്്ണയത്്ിന്് 24 മ്തല്് ളസ
പത്ംബര്്മ്ന്്്വളരഅകപക്്ിക്്ാം.

കഞ്്ിപ്്െം: കരിപ്്്ര്് വിൊന
ത്്ാവെളത്് ഇല്്ാതാക്്ാന്
ള്്നീക്്ംഏത്വിെളോട്
ത്്്ംഎതിര്്ത്്്കോല്്പ്്ിക്്
ണളെന്്്കകരെരപ്വാസിെീഗ്
സംസ്്ാനകമ്്റ്്ിആവശയ്ളപ്്
ട്്്.അരന്റ്്ാക്ട്െംപഴക്്മ്
ള്്തം്ഇന്്്യയിളെത്്ളന്്ഏ
റ്്വം്ക്ട്തല്്വര്ൊനവ്മ്
ള്്വിൊനത്്ാവെൊണ്കരി
പ്്്ര്്.ഈയിളൈഉണ്്ായഅപ
കൈം കാരണൊക്്ി കരിപ്്്രി
നള്റവെര്്ച്്തളന്്തൈയിൈാന്്
രശ്െിച്്പഴയഉകദ്യാഗസ്്കോ
ബിവീണ്്്ംരംഗത്്്വന്്ിരി
ക്്്കയാണ.്െെബാറിനള്റവി

കസനത്്ിനം് സാധാരണ
ക്്ാര്ളൈയാരത്ാസൗകരയ്ങ്്
ള്്ക്്്ംരപ്ധാനപങ്്ാണ്കരി
പ്്്രിന്ള്്ത.് ഈ രപ്കദശ
ളത്്കാര്്ഷികകയറ്്്െതിയം്
നൈക്്്ന്്ത്ഈ വിൊനത്്ാ
വെം മ്കഖനയാണ.്കരിപ്്്രി
ല്്നൈന്്ദ്രന്്ംവിൊനത്്ാ
വെംകാരണൊളണന്്്ഇത്വ
ളരആരം്പറഞ്്ിട്്ില്്വിൊ
നത്്ാവെത്്ിളനതിളര ചിെ
ക്ബ്ദ്്ികള്ളൈ നീക്്ം ആ
സ്രത്ിതൊണ.്ഉകദ്യാഗസ്്വി
ഭാഗംൊരത്െല്്മ്ടമ്്കകരദ്്്ീ
കരിച്്്ള്്കോബിയം്ഇതിന്
പിന്്ില്ളണ്്ന്്്സംശയികക്്

ണ്്ിയിരിക്്്ന്്്.സവ്ന്്ംകിൈ
പ്്ാൈം കോലം് നഷ്്ളപ്്ട്്്ത്്ി
യാണ്രപ്ാകദശികവാസികള്്
വിൊനത്്ാവെത്്ിനായി സ
ഹകരിച്്ത.്.ഈവസത്്തെറ
ച്്്ളവച്്്നൈത്്്ന്്അസതയ്
രപ്ചാരണം പ്ര്്ണൊയം് ത
ള്്ിക്്െയണം.രപ്വാസി െീഗ്
ആവശയ്ളപ്്ട്്്.ഒര്സംബന്്ി
ച്്്ള്്വയ്വഹാരങ്്െില്്കക്്ി
ളചര്ന്്തിന്നൈപൈികള്്സവ്ീ
കരിക്്്വാന്് തീര്ൊനിച്്്.
സംസ്്ാന ഭാരവാഹികള്ളൈ
ഓണ്്ടെന്്കോഗത്്ില്്രപ്
സിഡണ്്് ഹനീഫ മ്ന്്ിയ്ര്്
അധയ്ക്്തവഹിച്്്.

കരിപ്്്ര്്വിമാനത്്ാവളന്ത്രകര്്ക്്ാന്്
അന്വദിക്്ില്്:ത്പവാസിലീഗ്

കതഞ്്ിപ്്െം:ഒര്വര്്ഷകത്്ക്്്ളഡപയ്്കട്്ഷനില്്നിയെിതരാ
യകാെിക്്റ്്്സര്്വകൊശാൊരജിസര്ൈ്ാര്്കോ.സി.എല്്.കോ
ഷി,പരീക്്ാകണ്്കര്ൈാെര്്കോ.സി.സി.ബാബ്എന്്ിവര്ളൈകാ
ൊവധിഒര്വര്്ഷകത്്ക്്്ക്ൈിനീട്്ിഉത്്രവായി.ജ്ടെ27-ന്
നൈന്്സിന്്ഡികക്്റ്്് തീര്ൊനെന്സരിച്്ാണിത.് രജിസര്ൈ്ാര്്
കോ.സി.എല്്.കോഷിയ്ളൈകാൊവധിളസപത്ംബര്്20മ്തലം്
കണ്്കര്ൈാെര്്കോ.സി.സി.ബാബ്വിള്്്കാൊവധിഒകട്്ബര്്പ
ത്്്മ്തല്ൊണ്ഒര്വര്്ഷകത്്ക്്്നീട്്ിയത.്

കാലിക്്റ്്ില്്രജിസ്ത്ൊര്്,
കണ്്പ്തൊളര്്കാലാവധിനീട്്ി

കോഴിക്ക്ട:്വയ്ാജഇന്്ഷ്റന്്സ്കോ
െിസിസര്്ട്്ിഫിക്്റ്്്സെര്്പ്്ിച്്്തെിഴന്ാട്
സവ്കദശിയായവാഹനഉൈെഅപകൈത്്ി
ല്്െരിച്്യാള്ളൈക്ടം്ബളത്്യം്രൈ്ാഫി
ക്ളോെീസിളനയം്വഞ്്ിച്്്.അപകൈ
ത്്ില്്െരിച്്59-കാരനള്റഭാരയ്യം്െക്്
ളം്നഷ്്പരിഹാരൊയികോൈതിവിധിച്്
16.79 െക്്ംര്പയം് പെിശയം് കിട്്ാ
ളതകല്്ശിക്്്ന്്്.ഇവര്ളൈക്ടം്ബംവ
ന്്സാമ്്ത്്ിക കല്്ശത്്ില്ൊണ.്ളവ
സ്്്്്ഹില്്'തിര്കോണം'(തറമ്്ല്്)വീട്്ില്്
ളക. ത്െസീദാസ്ആണ് ബീച്്് കോഡി
ല്്വച്്്നാഷണല്്ളപര്്െിറ്്്കോറിയിൈിച്്്
െരിച്്ത.് 2016ളസപറ്്്ംബര്്ഏഴിനാണ്
അപകൈമ്ണ്്ായത.്ഇ.എസ.്ഐ.ആശ്
പരത്ിയിളെറിട്്.ആംബ്െന്്സ്ടര്ഡവ
റായിര്ന്്്ത്െസീദാസ.്ടബക്്്യാരത്
ക്്ാരനായത്െസീദാസ്അപകൈസെയ
ത്്്വണ്്ി കോഡരികില്്നിര്്ത്്ി കോ
ണ്്ളചയ്്്കയായിര്ന്്്.തെിഴന്ാട്രജി
സക്ര്ൈഷനില്ള്്ൈി.എന്്.-28-2320നമ്്
ര്് കോറിയാണ് അപകൈമ്ണ്്ാക്്ിയത.്
ജ്ൊയ്25-ന്ത്െസീദാസ്സവ്കാരയ്ആ
ശ്പരത്ിയില്്വച്്്െരിച്്്.ഭാരയ്സി.ബി.സ

തയ്വതിയം് രണ്്്െക്്ളം് അനാഥരാ
യി.രൈ്ാഫിക്ളോെീസ്കകളസട്ത്്കപ്്
ള്് കോറി ഉൈെകൊയതെിഴന്ാട് കസെം
ആത്്്ര്് ൊരിയമ്്ന്് കോവില്്സര്ൈ്ീറ്്്
സീകതരിരാജകവല്്രാെസവ്ാെിയം്ഭാരയ്
സരസ്രാജകവലം്ഹാജരാക്്ിയകോെി
സിക്രത്ിെൊയി ചെച്് കരഖയാളണന്്്
കോൈതികളണ്്ത്്ി.കോെിസിയഥാര്്ഥ
ത്്ില്് െഹാരാരഷ്്് രജിസക്ര്ൈഷനില്ള്്
എം.എച്്്.-48ഇസഡ്-8086നമ്്ര്്സ്
ക്ട്്റിനക്റതായിര്ന്്്. ഇത് െനസ്്ിൊ
ക്്ിയ സവ്കാരയ്ഇന്്ഷ്റന്്സ് കമ്്നി
കോൈതിളയഇക്്ാരയ്ംധരിപ്്ിച്്് കകസി
ല്്നിന്്്തെയ്രി.എന്്ാല്്,െരിച്്യാള്
ളൈക്ടം്ബത്്ിന്സംഭവിച്്നഷ്്ംകണ
ക്്ിളെട്ത്്്കോഴിക്ക്ട്എം.എ.സി.ൈി.
കോൈതിനഷ്്പരിഹാരംവിധിച്്്.ഈത്
കവാഹനഉൈെകള്്നല്്കണളെന്്്ംവി
ധിയില്ണ്്്. നഷ്്പരിഹാരം നല്്കിയി
ളല്്ങ്്ില്്അവര്ളൈസവ്ത്്്കളണ്്ത്്ി
കണ്്്ളകട്്ണളെന്്്ംകോൈതിനിര്്കദശ
മ്ണ്്്.എന്്ാല്്,രണ്്്വര്്ഷംമ്മ്്്വിധി
യായ കകസില്് ഉൈെകളെ കളണ്്ത്്ാ
ന്്കോലം് ഇത്വളര കഴിഞ്്ിട്്ില്്. ഒ

ന്്ാംരപ്തി സര്ത്ീയായതിനാല്് പണം
ഈൈാക്്ാനായിഅവളരഅറസ്്്്്ളചയ്്ാ
ന്്നിയെംഅന്വദിക്്്ന്്്െില്്.കകസി
ല്്ത്െസീദാസിനള്റക്ടം്ബത്്ിനായി
വാദിച്്കോഴിക്ക്ളട്്അഭിഭാഷകന്്വി
കോദ്സിങ് ളചറിയാന്്ടഹക്ക്ൈതി
യില്് ഇകപ്്ള്് അപ്്ീല്് സെര്്പ്്ിച്്ിട്്്
ണ്്്.വീൈിനട്ത്്്ളചറിയകൈനൈത്്ിയാ
ണ്സതയ്വതിയം്െക്്ളം്കഴിയ്ന്്ത.്
ബി.എസ്്ി. നഴസ്ിങ് പഠിക്്്ന്് െകള്്
അമ്തയ്ക്്്ംഡിരഗ്ിമ്ന്്ാംവര്്ഷവി
ദയ്ാര്്ഥിഅര്്ജ്ന്്ദാസിനം്ഫീസൈയക്്്ാ
ന്്കോലം്രപ്യാസൊണ.്തെിഴന്ാട്ളോ
െീസ്ഇൈളപട്്്കോറിഉൈെകളെകളണ്്ത്്
ണളെന്്്ആവശയ്ളപ്്ട്്്ജില്്ാ ളോെീസ്
കെധാവിക്്്പരാതിനല്്കാളോര്ങ്്്ക
യാണ്സതയ്വതി.രൈ്ാഫിക്ളോെീസ്കക
സിനള്റകരഖകള്്പരികോധിക്്്ന്്തി
ല്് വീഴച്വര്ത്്ിയിട്്്ക്ട്എന്്്പരി
കോധിക്്ണളെന്്്ആവശയ്ളപ്്ട്്്കോഴി
ക്ക്ട്കകരദ്്്ൊയ്ള്്ഓര്്ഗടനകസഷ
ന്്കോര്്കോഷയ്ല്്ജസ്്്്ിസ്എന്്സം
ഘൈന ഡി.ജി.പി.ക്്് പരാതി അയച്്ിട്്്
ണ്്്.

വ്യാജഇന്്ഷ്റന്്സ്പോളിസിസര്്ട്്ിെിക്്റ്്്
സമര്്പ്്ിച്്്മരിച്്യാള്നെക്ട്ംബന്ത്യ്ം
ത്ൊെിക്നോലീസിനനയ്ംവഞ്്ിച്്്

വിമാനത്്ാവളം
സ്വകാര്യവല്്ക്്രണത്്ിനനതിനര
പ്രതിടഷധവ്മായിഎന്്സിരി

സപ്ല്പോഓണം
നെയറിന്ത്െക്്മായി
കോഴികക്്ട:്സിവില്്സടല്്സ്കോര്്പകറഷനള്റഓണംളഫ
യര്്ജില്്ാതെഉദഘ്ാൈനംഎം.ളക.രാഘവന്്എംപിനിര്്വഹിച്്്.
കോഴികക്്ട്ഗവ.കോഡല്്ടഹസ്ക്െില്്നൈന്്ചൈങ്്ില്്ളക
ഡബ്്്യ്എകോര്്ഡ്അംഗംൈി.വി.ബാെന്്അധയ്ക്്തവഹിച്്്.കെ
െയില്്അവശയ്സാധനങ്്ള്്ക്്്പ്റളെഗ്കോപകരണങ്്ള്്,
കോര്്ട്്ികോര്്പ്്ിനള്റപച്്ക്്റിസ്്്്ാള്്,െില്്െസ്്്്ാള്്,ത്ൈങ്്ിസ
ര്്ക്്ാര്്-അര്്ദ്്സര്്ക്്ാര്്സ്്ാപനങ്്ള്ളൈസ്്്്ാള്കളം്ഉണ്്്.
ളോവിഡ്കര്പാകട്്ക്ക്ള്്നിെനില്്ക്്്ന്്തിനാല്്കോക്്ണ്്
അൈിസ്്ാനത്്ിൊണ്വില്്പ്്ന.സടല്്കോസ്്്്ാെില്്സടല്്
കോകകരദ്്്ങ്്െില്്െഭയ്ൊക്ന്്ഭക്്്യധാനയ്ങ്്ള്്ഉള്്ളപ്്ളൈയ്
ള്്വസത്്ക്്ള്്െഭയ്ൊണ.്സബ്സിഡിനിരക്്ിലം്സബ്സിഡി
ഇതരനിരക്്ിലം്സാധനങ്്ള്്വില്്പ്്നയക്്്്എത്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.30
ന്കെെഅവസാനിക്്്ം.സിവില്്സടല്്സ്റീജണല്്ൊകനജര്്
എന്്.രഘ്നാഥ്സവ്ാഗതവം്കോഴികക്്ട്ഡികപ്്ൊകനജര്്പി.
ളക.അനില്്ക്ൊര്്നദ്്ിയം്പറഞ്്്.

എൈപ്്ാള്്:കോകട്്ര്്വാഹനവ
ക്പ്്ിനള്റപരികോധനകണ്്്
ക്തിച്്്പാഞ്്്രക്്ളപ്്ൈാളെ
ന്്്കര്കതണ്്;അവളരക്ട്
ക്്ാന്ള്്വിദയ്യായി.വാഹന
വക്പ്്് ഉകദ്യാഗസ്്ര്്ക്്് കോ
ഡില്്നിന്്്വാഹനംടകകാ
ണിച്്്  നിര്്ത്്ിയ്ള്് പരി
കോധനയം് കവണ്്. വാഹന
പരികോധനഡിജിറ്്ൊയിട്്്ഒ
രാഴച്യായി.ഉകദ്യാഗസ്്ര്ളൈ
ടകവശമ്ള്് പി.ഒ.എസ.്
(കോയിനറ്്ഓഫ്ളസയില്്)ഉ
പകരണൊണ്ഇനിതാരം.ഇ
ത് ഉപകോഗിച്്് നമ്്ര്്കല്്റ്്ി
നള്റ ചിരത്ളെട്ത്്ാല്് െതി.
വാഹനം സംബന്്ിച്്് എല്്ാ
വിവരങ്്ളം്അതിനള്റസ്രക്ീ
നില്്ളതെിയം്.ഏളതങ്്ിലം്
കരഖകെിളല്്ങ്്ില്്അതിനള്റ
പിഴയൈക്്ം തത്്െയം അറി
യാനാകം്.ഈ ത്ക ഓ
ണ്്ടെനാകോഎ.ൈി.എം.കാ
ര്്ഡ്ടസവ്പ്ളചയ്കോഉൈന്്
അൈയക്്്ാം.അളല്്ങ്്ില്്ഓഫീ
സികോ പിന്്ീട് കോൈതിയി
കോഅൈയക്്്ാം.ളഹല്്ളെറ്്്വ
യക്്്ാളതവാഹനകോൈിക്്ല്
ള്്ളപ്്ളൈ തത്്െയം പി.ഒ.എ
സ.് കയ്ാെറയക്്്്ള്്ില്് ക്ട്
ങ്്്ം.പരികോധനാസ്്െം,സ
െയം,ക്റ്്ം,പിഴഎന്്ിവകരഖ
ളപ്്ട്ത്്ിയരപ്ിനറ്്ളചയത്ര
സീകോളോടബല്്സകദ്്ശ

കോ കിട്്്ം.വാഹനകോൈിച്്യാ
ള്ളൈടര്ഡവിങ്ടെസന്്സ്
നമ്്ര്്പി.ഒ.എസില്്കരഖളപ്്
ട്ത്്ിയാല്്ടെസന്്സ് കാ
ൊവധിയം്മ്മ്്്കോകട്്ര്്വാ
ഹന നിയെെംഘനം നൈത്്ി
യിട്്്ക്ട്ളയന്്്ം വയ്ക്്ൊ
കം്.മ്മ്്്,പിഴളോട്ക്്ാത്്
ത്ള്്ളപ്്ളൈയ്ള്് വിവരവം്
കിട്്്ം.നിര്്ത്്ിയിട്്വാഹനമ്
ള്്ളപ്്ളൈ പരികോധിക്്ാനാ
ക്ളെന്്താണ് വെിയ സവി
കശഷത.
കരിമ്്ട്്ികയിലാക്ം
പി.ഒ.എസില്ളൈഒര്വാഹന
ത്്ിനള്റകകസ്രജിസ്്്്ര്്ളച
യത്ാല്് പിഴളോട്ക്്്ന്്ത്
വളരകരിമ്്ട്്ികയിൊകം്.പ
രികോധനയക്്്ിളൈ നിര്്ത്്ാ
ളതകോക്ന്്വാഹനങ്്ളം്
കരിമ്്ട്്ികയിൊകം്.ഇങ്്ളന
കോക്ന്്യാള്്ക്്് ടെസ
ന്്സിളല്്ന്്്കണക്്ാക്്ിഅ
തിന്ള്്ളപ്്ളൈപിഴയീൈാക്്്ക
യം്ളചയ്്്ം.കോകട്്ര്്വാഹന
വക്പ്്ിനള്റസാരഥി,വാഹന്്
ആപ്്്കള്് വഴിയ്ള്് എല്്ാ
കസവനങ്്ളം് ഇകോളൈ റദ്്ാ
കം്. നിക്തി, ഇന്്ഷ്റന്്സ്
എന്്ിവളോന്്്ം പ്ത്ക്്ാ
ന്ൊകില്്. രാജയ്ത്്ിനള്റഏ
ത്ഭാഗത്്് നൈത്്്ന്് പരി
കോധനയിലം് വാഹനം ക

ളണ്്ത്്ാനം്പിൈിളച്്ട്ക്്ാന്
ൊകം്. കകസ് തീര്്പ്്ാകാളത
വാഹനംകോഡിെിറക്്ാനാകി
ളല്്ന്്്ച്ര്ക്്ം.പി.ഒ.എസ.്പ
രികോധനയില്്തത്്െയംപി
ഴയൈക്്ാത്്വര്്ക്്്ളവര്്ചവ്ല്്
കോൈതിയായിരിക്്്ംപിഴനി
ശ്്യിക്്്ക. പരികോധാനാ
സ്്െത്്്തളന്്രണ്്്സാക്്ി
കള്ളൈ സാക്്്യളപ്്ട്ത്്കോ
ളൈഎറണാക്െളത്്ളവര്്ചവ്
ല്് കോൈതിയികെക്്് അയ
യക്്്്ം.പിഴനിശ്്യിച്്ാല്്വാ
ഹന ഉൈെയ്ളൈകോ ടെസ
ന്്സ് ഉൈെയ്ളൈകോ കോണി
കെക്്്സകദ്്ശൊളയത്്്ം.
മ്ന്്്സ്ക്വാഡ്കള്്
കണ്്്ര്്ജില്്യില്്മ്ന്്്സ്കവ്ാ
ഡ്കൊണ് പരികോധന നൈ
ത്്്ന്്ത.് ഓകോ സ്കവ്ാഡി
നം് ഓകോ ഉപകരണൊണ്
ള്്ത.്വയ്ാപാരസ്്ാപനങ്്െി
ളെ ടസവ്പ്്ിങ് ളെഷിനില്്
ളോടബല്്കോണിനള്റചി
െഉപകോഗങ്്ളം്കചര്്ത്്്പ
രിഷ്കരിച്്താണ് പി.ഒ.എസ.്
കൈൊസ്കരഖകള്ളൈ പരി
കോധനയം് കനരിട്്് പണം
ടകൊറിയ്ള്്പിഴയൈക്്ല്
െില്്ാത്്ിനാല്് ഉകദ്യാഗസ്്ര്്
പണംടകപ്്റ്്ിഅനാവശയ്ൊ
യപിഴയാൈാക്്ിളയന്്പരാതി
കള്ണ്്ാകില്്

നമ്്ര്്പ്ല്റ്്ിന്്്ചിത്രംകിട്്ിയാല്്
വണ്്ിയ്നെചരിത്രംവനരഅറിയാം;
വാഹനപരിപോധനഡിജിറ്്ലായി

ദര്്ഘാസ്
ക്്ണിച്്്
കോഴിക്ക്ട:്ളവസ്്്്്ഹില്്,തി
ക്ക്ൈിഎഫ്സിഐയില്്നി
ന്്്ംവിതരണത്്ിന്ള്്അരി
യം്,കോതമ്്്ംകോഴിക്ക്ട്
സടല്്ക്ക്ഡികപ്്യില്്എ
ത്്ിക്്്ന്് കോെി (എം.ഡി.
എം.എസ/്ഡബെ്യ്.്ബി.എന്്.
പിപദ്്തികള്്രപ്കാരം)രണ്്്
വര്്ഷകത്്ക്്്ഏളറ്്ട്ത്്്നൈ
ത്്്വാന്്തയ്്ാറ്ള്്വയ്ക്്ിക
ള്്/സ്്ാപനങ്്ള്്എന്്ിവരി
ല്്നിന്്്ംദര്്ഘാസ്കള്്ക്്
ണിച്്്. ദര്്ഘാസ്സവ്ീകരിക്്്
ന്് അവസാന തിയതി 27.
കോണ്്:-0495-2414320.

ക്വട്ട്ഷന്്ക്്ണിച്്്
കോഴികക്്ട:്ഗവ.എഞ്്ിനീയറിങ്കോളെജിളെളെക്്ാനിക്്ല്്
എഞ്്ിനീയറിംഗ്ഡിപ്്ാര്്ട്്്ളെനറ്ികെക്്ാവശയ്ൊയകോണ്്ഫറ
ന്്സ്കയ്ാെറ,സപ്ീക്്ര്്കോണ്്,ടര്ൈകോഡ്ആന്്ഡ്ഡിജിറ്്ല്്
ഡിസക്ല്്ൈാബ്എന്്ിവവാങ്്്ന്്തിന്കവ്കട്്ഷന്്ക്്ണിച്്്.കവ്
കട്്ഷന്്സവ്ീകരിക്്്ന്്അവസാനതീയതിളസപത്ംബര്്ഒന്്പത്
ഉച്്ക്്്രണ്്്െണിവളര.കോണ്്:04952383220,2383210.

(ഫയൽ ചിതര്ം)
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സാധനസാെന്രികള്്
ഏറ്്്വാങ്്ി
വടകൃൃാസഞൃൃരി:ചാവകൃൃാടൃവിേയൃാഭയൃാസജിലൃൃഭാരതൃസ്കൗടൃ്ൃസ്ആ
നൃൃഡൃലരഡസിനലൃറസനതൃതവൃതൃൃിലൃൃസവലൃരൃൃപഞൃൃായതൃൃിലെ
തെസൃകൃടൃൃൃകരവിേയൃഎനൃൃജിനീയറിങൃസൊലളജിലൃൃഗപൃവരൃൃതൃൃി
കൃൃൃനൃൃസൊവിഡൃഫസൃ്ൃൃൃലെനൃൃഗടൃീറൃൃൃലെനറൃൃലസനറൃറിസെകൃ്ൃആവ
ശയൃൊയ ലേഡഷൃീറൃൃൃകളംൃ, സാനിലറൃൃസറൃകളംൃഎതൃൃിചൃൃൃ ന
ലൃൃകി.സവലൃരൃൃപഞൃൃായതൃൃ്ഗപൃസിഡനറൃൃസഷരൃൃെിേിെീപകൃൃൊരൃൃ
സാധനസാെഗരൃികളൃൃഏറൃൃൃവാങൃൃി.

വോേിഡൂചികിതൂൂാവകപദൂൂൂതൂൂിവലകൂൂൂളൂൂസാധനസാമപഗൂികളൂൂ
വേലൂരൂൂപഞൂൂായതൂ്ൂപപൂസിഡനറൂൂവഷരൂൂളിദിലീപൂകൂമാരൂൂഏറൂൂൂോ
ങൂൂൂനൂൂൂ.

സഞൂൂെികൂൂൂനൂൂേലചെകൂൂ്രട
തൃശൃരൃൃ:ടൃറിസംലടവെപൃ്ൃലെനറൃൃസൊപൃൃസററൃൃീവൃലോലസറൃൃിയൃലട
ആഭിമൃഖയൃതൃൃിലൃൃസൊവിഡിനലൃറപശൃൃാെതൃൃിലൃൃജനങൃൃളൃൃപൃറ
തൃൃിറങൃൃാനൃൃെടികൃൃൃനൃൃഈകാെഘടൃൃതൃൃിനലൃറഗപൃസതൃയകതകണ
കൃൃിലെടൃതൃ്ൃനിസതൃയാപസോരസാധനങൃൃളൃൃവിടൃ്ൃമൃറൃൃലതൃൃകൃ്ൃഎ
തൃൃികൃൃൃനൃൃസഞൃൃരികൃൃൃനൃൃപെചരകൃ്ൃകടഗപൃവരൃൃതൃൃനംആരംഭി
കൃൃൃനൃൃൃ.സംഘംഗപൃസിഡടൃൃ്ലകപിസിസിലെമൃൃരൃൃസി.ഐ.ലസ
ോസൃൃൃൃൃയനൃൃസഞൃൃരികൃൃൃനൃൃപെചരകൃ്ൃകടയൃലടഉദഘൃാടനംനിരൃൃവൃൃ
ഹിചൃൃൃ.സംഘംലവസ്ഗപൃസിഡടൃ്ൃടി.വി.സോെസ്അദൃൃൃയതവഹി
ചൃൃൃ.സംഘംഡയറകറൃൃൃരൃൃൊരായഎനൃൃ.ആരൃൃ.രാധാകൃഷണ്നൃൃ,സോ
രൃൃജൃസോസഫൃസംഘംലസഗകൃടൃൃറിടി.പി.സരിതപലങൃൃടൃതൃൃൃ.

ടൂറിസംപടേലപൂൂ്പമനറൂൂവോപൂൂവററൂൂീവൂപൊസസറൂൂിയൂപടസഞൂൂ
രികൂൂൂനൂൂപലചരകൂൂ്കടയൂപടഉദഘൂാടനംസംഘംപപൂസിഡണൂൂ്
സി.ഐ.പസബാസൂൂൂൂൂയനൂൂഉദഘൂാടനംനിരൂൂവൂൂഹികൂൂൂനൂൂൂ.

ഭീെന്്ക്ണ്്ലഭിച്്്
വടകൃൃാസഞൃൃരി:കായാമൃൃൃവംപരതകാടൃൃിലൃൃനിനൃൃൃംഭീെനൃൃകൃണൃൃ
െഭിചൃൃൃ.300ഗരൃാം തൃകൃൃമൃളൃൃകൃണൃൃസചെസൃകൃടൃചാലംൃകരയി
ലൃൃേിജൃവിനാണൃഇസദൃൃഹതൃൃിനലൃറകൃഷിയിടസതൃൃടൃസചരൃൃനൃ്ൃകാ
ടൃൃിലൃൃനിനൃ്ൃെഭിചൃൃത.ൃഒനൃൃരയടിസോളംതണൃൃൃനീളവംൃഒരടിസോളം
വടൃൃവംൃഭീെനൃൃകൃണിനൃടൃൃ്.ഭകൃൃൃയസോരയൃൊണനൃൃറിഞൃൃസോലട
േിജൃവിനലൃറകൃടംൃേംകൃണൃൃഭകൃൃണതൃൃിലൃൃഉളൃൃലപൃൃടൃതൃൃി.

കാടൂൂിലൂൂനിനൂൂൂംബിജൂേിനൂലഭിചൂൂഭീമനൂൂകൂണൂൂ

െന്ത്്ിരാജിവയ്ക്്ണം
വടകൃൃാസഞൃൃരി:ലെഫെൃിഷനൃൃഫൃൊറൃൃ്നിരൃൃമൃൃാണതടൃൃിപൃൃിലൃൃപങൃൃൃ
ളൃൃെഗനൃൃൃിഎ.സി.ലൊയതൃീനൃൃരാജിലവയകൃൃൃാനൃൃആവശയൃലപൃൃടൃൃ്േി
ലജപിഗപൃസകൃൃഭതൃൃിസെകൃ്ൃ.ചരലൃൃപൃൃറമൃൃിലെവിവാേഫൃൊറൃ്ൃസമൃചൃൃ
യംസംസൃൃാനലസഗകൃടൃൃറിഎ.നസരഷിനലൃറസനതൃതവൃതൃൃിലൃളൃൃ
സംഘംനനൃൃരൃൃശനംനടതൃൃി.നരരസഭകൗണൃൃസിെരൃൃചഗനൃൃൃസൊഹ
നൃൃകൃമൃൃളങൃൃാട,ൃേിലജപിസെഖെലസഗകൃടൃൃറിപി.ജി.രവീഗനൃൃൃനൃൃ,നി
സോജകെണൃൃെംഎം.ആരൃൃ.അനിലൃൃകൃൊരൃൃതൃടങൃൃിയവരൃൃഅനൃ
രെിചൃൃൃ.

ൊധ്യെപരസ്യങ്്ള്്ക്്്
വിലക്്ില്്
തൃശൃരൃൃ:സൊവിഡൃഗപൃതിസോധതൃൃിനലൃറഭാരൊയിഓണാസോഷ
ങൃൃളൃൃകൃ്ൃജിലൃൃാതെതൃൃിലൃൃഏരൃൃലപൃൃടൃതൃൃിയിടൃൃൃളളനിയഗനൃൃൃണങൃൃളി
ലൃൃനിനൃ്ൃകചൃൃവടസൃൃാപനങൃൃളൃലടൊധയൃെപരസയൃങൃൃളൃൃഒഴിവാകൃൃി
യതായിജിലൃൃാകെകറൃൃൃരൃൃഎസ്ഷാനവാസ്അറിയിചൃൃൃ.കചൃൃവട
സൃൃാപനങൃൃളൃൃഓണാസോഷസൃതൃടനൃേനൃൃിചൃൃ്ൊധയൃെങൃൃളിലൃൃ
പരസയൃംനലൃൃകൃനൃൃതിനൃതടസൃൃെിലൃൃ.കചൃൃവടസൃൃാപനങൃൃളിലൃൃആ
ളൃൃകൃടൃൃംഒഴിവാകൃൃൃകയംൃസാമൃഹയൃഅകെംപാെികൃൃൃകയംൃസവ
ണലെനൃൃനിരൃൃസദൃൃശംകരൃൃശനൊയിനടപൃൃാകൃൃൃം.സംസൃൃാനതൃൃിനൃ
പൃറതൃൃ്നിനൃൃ്എതൃൃൃനൃൃപൃകൃൃളൃലടകചൃൃവടംഒഴിവാകൃൃണലെ
നൃൃൃംനിരൃൃസദൃൃശിചൃൃിടൃൃൃടൃ്ൃ.

CHANGE OF NAME
I, AMRITH VIVEKANANDAN
DHARMANDI  AS IN MY
PASSPORT WITH NO
G 6762503  DO HEREBY
CHANGED MY NAME AS
AMRITH VIVEKANANDAN

KARADATHODI RESIDING AT
KARADATHODI

HOUSE,OOTTARA,
KOLLENGODE.PO,PALAKKA

D,KERALA,PIN-678506

CHANGE OF NAME
I  FATHIMA  NASRIM
CHETTIYAN  THODIYIL

NOUFAL, (NAME AS IN MY
PASSPORT  NO: R1456068 )
D/O  NAZEER  CHETTIYAN

THODIYIL  RAZAK  ,
RESIDING  AT  CHETTIYAN

THODIYIL HOUSE,
OLLUKKARA.P.O, THRISSUR

– 680 655, DO HEREBY
CHANGE MY NAME AS “
FATHIMA  NASRIM

CHETTIYAN  THODIYIL
NAZEER ” (NAME AS IN MY
S S L C, AADHAR, M/C ,ETC)
WITH  IMMEDIATE  EFFECT.

CHANGE OF NAME
I,   SAFIA ABDUL RAHIMAN
AS IN MY  PASSPORT WITH
NO  M 3660244  DO HEREBY
CHANGED MY NAME AS
SAFIYA ABDUL RAHIMAN

,RESIDING AT
THANATHUPARAMBIL

HOUSE, KOTHAPARAMBU
P.O,THRISSUR,PIN:680668 ,
KERALA AS PER MY BANK

PASS BOOK

അനൂൂമനടയിലൂൂ
ഗൂടേറിഗൂേവരൂൂതൂൂനം
അവതാളതൂൂിലായി
ൊള:ഇനൃൃലെഉചൃൃമൃതലൃൃലവ
േയൃൃതിയംൃ ഇനറൃരൃൃലനറൃൃൃം തക
രാറിൊയസോലടഅനൃൃെനടയി
സെകൃ്ൃൊറൃൃിയൊളസബൃ്ൃഗടൃഷറി
ഗപൃവരൃൃതൃൃനംഇനൃൃലെഅവതാ
ളതൃൃിൊയി.ഗടൃഷറിഗപൃവരൃൃതൃൃി
കൃൃാനൃൃആവശയൃതൃൃിനൃസജീകര
ണങൃൃളിലൃൃാലത ഗപൃളയം ഉടൃൃാ
കംൃഎനൃൃസപടിയാലൃൃധൃതിപി
ടിചൃ്ൃഗടൃഷറിഅനൃൃെനടയിസെകൃ്ൃ
ൊറൃൃിയതാണൃ ഗപൃശൃനൊയലത
നൃൃ്ലപനൃൃഷസനഴസൃ്ആസോപി
ചൃൃൃ.ഗടൃഷറിയിസെകൃൃാവശയൃൊയ
കമൃൃൃയൃടൃൃറൃകളംൃയൃപിഎസംൃ
സൃൃാപികൃൃൃനൃൃതിനായി ഇനൃൃ
ലെഉചൃൃകൃ്ൃസോെികളൃൃതൃടങൃൃി.
പിനൃൃീടൃലവദൃതിേനൃൃംപൃ
നസൃൃാപിചൃൃൃലവങൃൃിലംൃ ഇനറൃ
രൃൃലനറൃൃ് െഭയൃൊകാലത വനൃൃതാ
ണൃ ഗപൃശൃനൊയത.ൃ ഇസത തൃട
രൃൃനൃൃ് ലപനൃൃഷനൃൃ വാങൃൃാലന
തൃൃിയവലരഉളൃൃലപൃൃലടയൃളൃൃവ
ലരതിരിചൃൃയചൃൃൃ.ഗടൃഷറിവകൃപൃൃി
നലൃറഅനാസൃൃയാണൃഗപൃശൃന
തൃൃിനൃ കാരണലെനൃൃആസകൃൃ
പവംൃശകൃൃൊയിടൃൃൃടൃ്ൃ.

ജോസ്മാളിജേക്്ല്്
കൃനൃൃംകൃളം: ഗദൃൃതതാളതൃൃിനലൃറ  ൊ
ഗനൃൃൃികതപകരൃൃനൃൃലകവിരലൃൃലൊടൃ്ൃ
െണൃൃിലൃൃ ലോനൃൃൃ വിളിയികൃൃാനൃൃ ഒരൃ
ങൃൃൃകയാണൃഅഭിജിതൃ്ൃഎനൃൃയൃവക
ൊകാരനൃൃ.ചൃടൃൃലൃൃതായങൃൃാവൃസവൃസേ
ശിയായഅഭിജിതൃൃിലനഈ സൊവി
ഡൃകാെം കൊകാരനിലൃൃ നിനൃൃൃം ക
രൃൃഷകനാകൃൃിൊറൃൃൃകയായിരൃനൃൃൃ.ലൊ
സോണ ലവറസ് വയൃാപനലതൃൃ തൃട
രൃൃനൃൃ്സോകൃൃ്ഡൗണൃൃ ഗപൃഖയൃാപിചൃൃസോ
ലടഗപൃവരൃൃതൃൃിചൃൃിരൃനൃൃസെഖെവിടൃ്ൃപൃതി
യ സെചൃൃിലൃൃപൃറങൃൃളിസെകൃൃ്കൃടിസയറി
യവരൃൃനിരവധിയാണ.ൃഅതൃൃരൊളൃക
ളൃലടകൃടൃൃതൃൃിൊണൃഗഡൃംസ്വാേയൃകൊ
കാരനായഅഭിജിതൃൃൃം.2019ലെകാ
െികൃൃറൃൃ്സരൃൃവൃൃകൊശാെഇനറൃരൃൃസോ
ണൃൃെതൃൃരങൃൃളിലൃൃരാനസെള,ജാസ്തൃ
ടങൃൃിയ െതൃൃരങൃൃളിലൃൃ തിളകൃൃൊരൃൃനൃൃ
ഗപൃകടനതൃൃിലൃലടവിജയിയായഗപൃതിഭ
യാണൃഅഭിജിതൃ്ൃ.സകസചൃൃരിആസൃൃാ
നൊയിരൃപംലൊടൃൃേീപൃസ്ോനറൃൃ
എനൃൃസംഘതൃൃിലെഗപൃധാനിയൃൊണൃ
ഈകൊകാരനൃൃ.സൊവിഡൃകാെതൃൃ്
പരിപാടികളൃൃ നിെചൃൃസോലട അഭിജി
തൃ്ൃശരികൃൃൃംസോകൃൃായി.ഇസോലടയാ
ണൃകൃടംൃേതൃൃിനലൃറവകയായൃളൃൃകൃ
ഷിയിടതൃൃിലൃൃതരിശൃകിടനൃൃിരൃനൃൃഇരൃ
പതൃലസനറൃൃസൃൃെംകൃഷിലചയൃൃൃനൃൃതി
നായിഒരൃകൃൃിലയടൃകൃൃൃകയായിരൃനൃൃൃ.
ആസോരയൃസംരകൃൃണതൃൃിലംൃഅതീവ

ഗശൃദൃൃാലൃവായഅഭിജിതൃൃ്,അധവൃാന
തൃൃിലൃലടആസോരയൃംപരിപാെികൃൃാനൃൃ
കഴിയൃലെനൃൃതിരിചൃൃറിവൃൊണൃതലനൃൃ
കൃഷിയിടതൃൃിലെതൃൃിചൃൃലതനൃ്ൃഅഭിജി
തൃൃ്പറയൃനൃൃൃ.20ലസനറൃിലൃൃനടതൃൃൃ
നൃൃകൃരൃൃകൃൃകൃഷികൃൃായിനിെംഒരൃകൃൃി
യതംൃ, അതൃൃാണിയിലൃൃ നിനൃൃൃം എ
തൃൃിചൃൃകൃരൃൃകൃൃതെപൃൃൃകളൃൃനടൃൃതംൃ,വ
ളംനലൃൃകലൃലെലൃൃാംഅഭിജിതൃ്ൃതലനൃൃ
യാണൃ ലചയതൃത.ൃ പാരമൃൃരയൃൊയി ക
രൃൃഷകകൃടംൃേൊയ തായങൃൃാവൃ ലോ
നൃൃരാസശൃൃരി വീടൃൃിലൃൃ സൃരതനലൃറയംൃ

സിനൃൃൃവിനലൃറയംൃഏകെകനാണൃഅ
ഭിജിതൃൃ്.ഇസപൃൃളൃൃഗഡൃംസ്പരിശീെന
തൃൃിലോപൃൃംകൃഷിയൃലടപരിപാെനവൃ
ൊയിതിരകൃൃിൊണൃഅഭിജിതൃൃ്.വിള
ലവടൃപൃൃിനൃ പാകൊയി ലൊടൃൃിരികൃൃൃ
നൃൃകൃരൃൃകൃൃകൃഷിയിലൃലട സൊവിഡൃ
കാെംഅഭിജിതൃൃിലനകൊകാരനിലൃൃ
നിനൃൃൃംകരൃൃഷകനാകൃൃിൊറൃൃിലയടൃതൃൃൃ.
െണൃൃറിഞൃൃൃപണിലയടൃതൃൃഈലച
റൃപൃൃകൃൃാരനൃൃലൊസോണകാെതൃ്ൃപൃ
തൃതെമൃറയിലൃളൃൃവരൃൃ ൊതൃകയാകൃ
കയാണ.ൃ

ൊന്ത്്ികതപകര്്ന്്കകവിരല്്ണോട്്്
െണ്്ില്്ണൊന്്്വിളിയിക്്്ന്്്

അഭിജിതൂ്ൂകഷൂിയിടതൂൂില

കൃനൃൃംകൃളം:അടചൃൃൃപൃടൃൃിയഒ
റൃൃപൃൃിൊവൃ ചനൃൃയിലൃൃ സൊവി
ഡൃ19നിയഗനൃൃൃണങൃൃളൃൃെംഘി
ചൃൃ്രഹസയൃ സോതൃൃ്കചൃൃവടം.
ഹരിയാനയിലൃൃനിനൃൃ്വെിയ
സോറിയിലൃൃ ലൊണൃൃൃ വനൃൃ
സോതൃൃൃകലള െിനി സോറിക
ളിലൃൃ കയറൃൃിയാണൃ വിലൃൃപൃൃന
കൃൃായി ലൊണൃൃൃസോയിരൃനൃൃ
ത.ൃയാലോരംൃസരഖകളംൃനി
യഗനൃൃൃണങൃൃളൃെിലൃൃാലത രഹ
സയൃൊയാണൃ സോതൃൃൃകലള
ലൊണൃൃൃവനൃൃിരൃനൃൃത.ൃവിവര
െറിലൃഞൃതൃൃിയ ഡിലവഎ
ഫൃഐ-സി.പി.എം.ഗപൃവരൃൃതൃൃ
കരൃൃസോതൃൃൃകലളസോറികളി
ലൃൃകയറൃൃിലൊണൃൃൃസോകൃനൃൃ
തൃ തടഞൃൃൃ.സംഭവെറിഞൃൃ്
സൃൃെലൃതൃതൃൃിയ  ലോെീസ്
സോറിലഗൃഡവരൃൃൊരായരണൃൃൃ
സപലരഅറസൃൃ്ൃൃ ലചയതൃ.ൃ കട
തൃൃിലൊണൃൃൃസോകാനൃൃ ഗശൃെി

ചൃൃ സോതൃൃൃകലളയംൃവാഹന
ങൃൃലളയംൃസോെീസ്കസൃൃൃൃഡി
യിലെടൃതൃൃൃ.ഹരിയാനയിലൃൃ
നിനൃൃൃളൃൃസോറിയിലൃൃനിനൃൃൃം
സോതൃൃൃകലള ഇറകൃൃി െിനി
സോറികളിലൃൃകയറൃൃിലൊണൃൃൃ
സോയിരൃനൃൃ സോറി ലഗൃഡവ
രൃൃൊരായഅകൃൃികൃൃാവൃസവൃസേ
ശി പൃൃാകൃൃിലൃൃഅരൃൃഷാദൃ ( 30
),ചിറെനങൃൃാടൃ സവൃസേശി മൃ
തൃൃാളികൃൃൃനൃൃ്േഷീരൃൃ(36)എ
നൃൃിവലരയാണൃലോെീസ്കൃ
ടിയത.ൃ വയൃാഴാഴചൃൃൃ രാഗതൃി പ
തൃൃിനാണൃസംഭവം.ഹരിയാ
നയിലൃൃനിനൃൃൃം  സോറിയിലൃൃ
അമൃൃസോളം സോതൃൃൃകലള
യാണൃകൃതൃൃിനിറചൃൃ്ഒറൃൃപൃൃിൊ
വിലൃൃ ലൊണൃൃൃ വനൃൃിരൃനൃൃത.ൃ
ചനൃൃകൃൃൃസെീപംസോഡരികി
ലൃൃഹരിയാനസോറിനിരൃൃതൃൃി
യിടൃൃസശഷംഒറൃൃപൃൃിൊവൃസവൃസേ
ശി മൃഹമൃൃേിനലൃറ സനതൃതവൃ

തൃൃിൊണൃ സോതൃൃൃകൃൃലള െി
നി സോറികളിസെകൃൃ്  കയറൃൃി
ലൊണൃൃൃസോയിരൃനൃൃത.ൃലോ
െീസ് എതൃൃൃസൃപൃസഴകൃൃൃം
സോതൃൃൃ വിലൃൃപൃൃനയൃലടസൃ
ഗതൃധാരനായ മൃഹമൃൃദൃ രകൃൃ
ലപൃൃടൃൃിരൃനൃൃൃ. മൃഹമൃൃേിനലൃറ
ലചറിയ വാഹനതൃൃിൊണൃ
സോതൃൃൃകലളകയറൃൃിലൊണൃൃൃ
സോയിരൃനൃൃത.ൃ ലോെീസ്എ
തൃൃൃനൃൃതിനൃമൃനൃൃസപോകൃൃി
സോതൃൃൃകളൃൊയിഹരിയാന
സോറിസൃൃെംവിടൃൃൃ. ഒരൃ സോ
ഡൃസോതൃൃൃകലളയാണൃഇതി
നിടയിലൃൃ വിലൃൃപൃൃനകൃൃായി
സൃൃെതൃൃൃനിനൃൃ്ലൊണൃൃൃസോ
യത.ൃഎടൃൃൃ വീതം സോതൃൃൃക
ലളരടൃൃ്െിനിസോറികളിലൃൃക
യറൃൃിയിരൃനൃൃൃ.  െിനിസോറിക
ളംൃസോതൃൃൃകലളയംൃഅറ
സൃൃൃൃിൊയവലരയംൃപിനൃൃിടൃജാ
െയൃതൃൃിലൃൃവിടൃൃയചൃൃൃ.

സോവിഡ്:ചട്്ംലംഘിച്്്കാലികടത്്്

പാെകൃൃാട:ൃജിലൃൃയിലൃൃ83സപ
രൃൃകൃൃ്ലൊവിഡൃസൃൃിരീകരി
ചൃൃൃ.സമൃൃരൃൃകൃൃതൃൃിലൃലട47
സപരൃൃ, ഇതര സംസൃൃാനങൃൃ
ളിലൃൃനിനൃൃ്വനൃൃ7സപരൃൃ,വി
വിധരാജയൃങൃൃളിലൃൃനിനൃൃ്വ
നൃൃ 19 സപരൃൃ,ഉറവിടംഅറി
യാതൃൃ സോരോധഉടൃൃായ
10സപരൃൃഎനൃൃിങൃൃലനയാണൃ
സോരോധിതരൃൃ.കഴിഞൃൃേി
വസങൃൃലളഅസപകൃൃിചൃ്ൃസോ
രികലളകൃൃാളൃൃ സോരമൃകൃൃ
രൃലടഎണൃൃംവരൃൃധിചൃൃതൃആ
ശവൃാസൊയി. 144 സപരൃൃകൃൃാ
ണൃസോരമൃകൃൃിയൃടൃൃായത.ൃ
16നൃെരിചൃൃകൃെരംപൃതൃൃൃരൃൃ
സവൃസേശികൃൃ് (55)സോരം
സൃൃിരീകരിചൃൃിടൃൃടൃൃ്. ജിലൃൃയി
ലൃൃകൃൃസൃൃൃൃരൃൃആയിരൃപലപൃൃടൃൃപ
ടൃൃാമൃൃിസെഖെയിലൃൃസോരവയൃാ
പനതൃൃിനലൃറ സോതൃ കൃറ
ഞൃൃൃ.പടൃൃാമൃൃിനരരതൃൃിലംൃ
ഓങൃൃലൃൃൃരൃൃ പഞൃൃായതൃൃിലൃ
ലൊഴിലകതാലൃകൃൃിലെ െറൃൃ്
ഗപൃസേശങൃൃളിലൃൃനിയഗനൃൃൃണ
ങൃൃളിലൃൃഇളവൃവരൃതൃൃി.അ
സതസെയംപാെകൃൃാടൃനരര
തൃൃിനലൃറവിവിധഭാരങൃൃളൃൃ
,ആെതൃൃൃരൃൃ,പൃതൃനരരം,ക
ഞൃൃിസകൃൃടൃഒറൃൃപൃൃാെംഭാരങൃൃ
ളിലൃൃ സോരികളൃലട എണൃൃം
വരൃൃദൃൃികൃൃൃനൃൃതൃ ആശങൃൃയൃ
ടൃൃാകൃൃൃനൃൃൃടൃ്ൃ.പൃതൃപൃൃരിയാ
രംസവൃസേശികളായരടൃ്ൃസപ
രൃൃ,(43,48പൃരൃഷനൃൃാരൃൃ)4പൃ
തൃനരരംസവൃസേശികളൃൃ (13
ലപണൃൃകൃടൃൃി,12ആണൃൃകൃടൃൃി,
36,37പൃരൃഷനൃൃാരൃൃ)4കൃഴ
ലൃൃെനൃൃം സവൃസേശികളൃൃ (19,
42,31സഗ്തൃീകളൃൃ,54പൃരൃഷ
നൃൃ)3മൃണൃൃൃരൃൃസവൃസേശികളൃൃ
(73 സഗ്തൃീ, 41,52 പൃരൃഷ
നൃൃൊരൃൃ),5ആെതൃൃൃരൃൃസവൃസേ
ശികളൃൃ(58,45,36,33,55പൃ
രൃഷനൃൃാരൃൃ), 5 ഒറൃൃപൃൃാെംസവൃ
സേശികളൃൃ(34,49,50പൃരൃ
ഷനൃൃാരൃൃ,19,32സഗ്തൃീകളൃൃ)4
െെമൃൃൃഴ,വണൃൃാെട,കലൃൃപൃൃാ
തൃൃിസതങൃൃൃറിശൃൃിസവൃസേശിക

ളൃൃ  (32,49,63,,43 സഗ്തൃീക
ളൃൃ),3നാരെസശൃൃരിസവൃസേശി
കളൃൃ(26,25പൃരൃഷനൃൃൊരൃൃ,
26സഗ്തൃീ),4ലചരൃൃപൃൃൃളസശൃൃരി
സവൃസേശികളൃൃ(28,35സഗ്തൃീ
കളൃൃ, 36 പൃരൃഷനൃൃ, 3 ആ
ണൃൃകൃടൃൃി),2പടൃൃാമൃൃിലൊപൃൃം
സവൃസേശികളൃൃ(25പൃരൃഷനൃൃ,
34സഗ്തൃീ),കൃനൃൃതൃൃൃരൃൃസെടൃ
സവൃസേശി(32സഗ്തൃീ)2ആന
കൃൃര സവൃസേശികളൃൃ (27
സഗ്തൃീ,20 പൃരൃഷനൃൃ)സോെ
നൃൃൃരൃൃസവൃസേശി(30പൃരൃഷ
നൃൃ) പടൃൃിതൃൃറസവൃസേശി (34
സഗ്തൃീ) മൃതൃതെ സവൃസേശി
(44സഗ്തൃീ),സകരളസശൃൃരിസവൃ
സേശി(30പൃരൃഷനൃൃ)കഞൃൃി
സകൃൃടൃസവൃസേശി(34പൃരൃഷ
നൃൃ)തചൃൃമൃൃാറസവൃസേശി (55
പൃരൃഷനൃൃ), ഒരൃ ആസോരയൃ
ഗപൃവരൃൃതൃൃകനൃൃ (30 പൃരൃഷ
നൃൃ)എനൃൃിവരൃൃകൃൃാണൃസമൃൃ
രൃൃകൃൃതൃൃിലൃലട സോരം ോ
ധിചൃൃത.ൃഉറവിടം വയൃകൃൃെലൃൃാ
തൃൃസോരോധിതരൃൃ10സപ
രാണ.ൃകലൃൃപൃൃാതൃൃിസവൃസേശി
(58സഗ്തൃീ) പടൃൃിതൃൃറസവൃസേ
ശി(71പൃരൃഷനൃൃ),ഓങൃൃലൃൃൃ
രൃൃസവൃസേശി (44പൃരൃഷനൃൃ)
പാെകൃൃാടൃ നരരസഭാ പരി
ധിയിലെഒരാളൃൃ(30പൃരൃഷ
നൃൃ), കഞൃൃിസൃകൃടൃസവൃസേശി
(42സഗ്തൃീ),ഒറൃൃപൃൃാെംസവൃസേ
ശി(39പൃരൃഷനൃൃ),ലവണൃൃകൃൃ
രസവൃസേശി(23സഗ്തൃീ),കസലൃൃ
പൃൃൃളൃൃിസവൃസേശി(24പൃരൃഷ
നൃൃ)കാവസശൃൃരിസവൃസേശി(29
സഗ്തൃീ)എനൃൃിവരാണഉറവി
ലടവയൃകൃൃെലൃൃാതൃൃസോരിക
ളൃൃ.ഇസോലടജിലൃൃയിലൃൃചികി
തൃൃയിലൃളൃൃവരൃലട എണൃൃം
762ആയി.പാെകൃൃാടൃജിലൃൃ
കൃൃാരായ17സപരൃൃതൃശൃരൃൃജി
ലൃൃയിലംൃആറൃസപരൃൃെെപൃൃൃറം
ജിലൃൃയിലംൃഏഴൃസപരൃൃവീതം
സൊഴിസൃകൃട,ൃ  എറണാകൃ
ളംജിലൃൃകളിലംൃ,രടൃൃ്സപരൃൃ
കണൃൃൃരൃൃ ജിലൃൃയിലംൃ ചികി
തൃൃയിലൃൃഉടൃ്ൃ.

പാലക്്ാട്
83സപര്്ക്്്സോവിഡ്

ചെമ്്ാപ്്ിള്്ി:കടവിനൃസെീപം
ലോലറൃൃകൃൃാടൃൃ് പസരതനായകൃ
ഞൃൃികൃടൃൃനെകളശാനൃൃ(72)
അനൃൃരിചൃൃൃ. സംസക്ാരം നട
തൃൃി.സസോേരി:പസരതയായ
ൊെതി.

ശാനൂൂ

ചെമം

സോവിഡൂ
സൂൂിെീരെിചൂൂൂ
കൃനൃൃംകൃളം: ലപരൃമൃൃിൊവൃ
അനൃൃസാരൃൃആശൃപഗതൃിജീവന
കൃൃാരനായെങൃൃാടൃസവൃസേശികൃ്ൃ
ലൊവിഡൃസൃൃിരീകരിചൃൃൃ.െങൃൃാ
ടൃസവൃസേശിയംൃലപരൃമൃൃിൊവൃ
അനൃൃസാരൃൃആശൃപഗതൃിജീവന
കൃൃാരനൃൊയ യൃവാവിനാണൃ
സൊവിഡൃസൃൃിരീകരിചൃൃത.ൃസെഖ
െയിലെഏലറതിരകൃൃൃളൃൃആ
ശൃപഗതൃിയാണൃഅനൃൃസാരൃൃആ
ശൃപഗതൃി.അറൃൃനറൃറായിസോെി
ലചയതൃിരൃനൃൃഇയാളൃൃസോരിക
ളൃൊയിസമൃൃരൃൃകൃൃംപൃെരൃൃതൃൃി
യിരൃനൃൃൃ.സമൃൃരൃൃകൃൃതൃൃിലൃൃഉളൃൃ
വസോടൃസവൃയംനിരീകൃൃണതൃൃി
ലൃൃസോകാനൃൃസോസപ്ിറൃൃലൃൃൊ
സനജൃലെനറൃൃഅറിയിചൃൃൃ.
മരൂൂദനകമറൂൂസംഭവതൂൂിലൂൂ
13കേരൂൂസൂകൂതിസെ
കരസസടൂതൂൂൂ
ആെതൃൃൃരൃൃ:സോകൃൃൃകൃെി ന
ലൃൃകാതൃൃതിനലൃറ സപരിലൃൃ ഗപൃ
വാസിവയൃവസായികൃൃ്െരൃൃേനസെ
റൃൃസംഭവതൃൃിലൃൃ13സപരൃൃലകൃൃതി
ലര ലോെീസ് സകലസടൃതൃൃൃ.
സിഐടിയ,ൃ-ഐഎനൃൃടിയൃ
സി ലോഴിൊളികളൃൃകൃൃ് എതി
രായാണൃആെതൃൃൃരൃൃലോെീസ്
സകലസടൃതൃൃത.ൃ ഭീഷണിലപൃൃടൃ
തൃൃിപണാപഹരണംനടതൃൃാ
നൃൃഗശൃെികൃൃലൃൃ,െരൃൃേനംഎനൃൃീവ
കൃപൃൃൃകളൃൃസചരൃൃതൃൃാണൃസകലസ
ടൃതൃൃിരികൃൃൃനൃൃത.ൃഇവരൃലടഅ
റസൃൃ്ൃൃഅടകൃൃമൃളൃൃനടപടികളി
സെകൃൃ്കടകൃൃൃലെനൃൃ്ആെതൃൃൃ
രൃൃസിഐഅറിയിചൃൃൃ.അസതസ
െയം തങൃൃളൃൃ സോകൃൃൃകൃെി
സോേിചൃൃിടൃൃിലലൃൃനൃൃ നിെപാടിലൃൃ
ഉറചൃൃൃനിലൃൃകൃൃൃകയാണലൃോഴി
ൊളിസംഘടനകളൃൃ.തനലൃറകട
യിസെകൃൃ്വനൃൃസോഡിറകൃൃിയ
തിനാണൃകഴനിചൃങൃൃലതൃൃഗപൃ
വാസിവയൃവസായിേീപകൃൃിനൃക
ഴിഞൃൃ േിവസം സിഐടിയ-ൃ
ഐഎനൃൃടിയൃസി ലോഴിൊളി
കളൃലടെരൃൃേനസെറൃൃത.ൃ

ഗൂേതികേധിചൂൂൂ
ൊള:ലോയൃൃപഞൃൃായതൃൃിലെൊ
ളപളൃൃിപൃൃൃറം സോസറൃൃൃൃഫിസി
നൃസെീപം20വരൃൃഷസതൃൃളൊ
യിഗപൃവരൃൃതൃൃിചൃൃിരൃനൃൃഎ.ആരൃൃ.
സി.64നമൃൃരൃൃസറഷനൃൃകടയാ
ലോരൃ മൃനൃൃറിയിപൃൃൃെിലൃൃാലത
ൊറൃൃിയതൃമൃെംകാരൃൃഡൃഉടെക
ളൃൃ ദൃരിതതൃൃിൊയി.ലെസ
നൃൃസിയൃലടസൗകരയൃാരൃൃതൃൃംൊ
റൃൃിയ സറഷനൃൃ കടയിസെകൃൃ് ഇ
സപൃൃളൃൃഉപസോകൃൃാകൃൃളൃൃനാലൃ
കിസോെീറൃൃറൃകസോളംസഞൃൃരി
ചൃൃൃ സവണം എതൃൃിസചൃൃരാ
നൃൃ.ലെസനൃൃസിയൃലട സൗക
രയൃാരൃൃതൃൃംൊറൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃസറ
ഷനൃൃ കട പഴയസൃൃെതൃൃിസെ
കൃൃ്തലനൃൃൊറൃൃണലെനൃൃാവശയൃ
ലപൃൃടൃൃൃലൊടൃൃ് കാരൃൃഡൃടെകളൃ
ലടഒപൃൃ്സശഖരണംനടതൃൃിസെ
െധികാരികളൃൃകൃ്ൃനലൃൃകാനൃൃഗപൃ
തികരണസവേിസോരംതിരൃൊ
നിചൃൃൃ.സൊംലോവൃൃരഅദൃൃൃയ
കൃൃനായസോരതൃൃിലൃൃഹരൃൃഷാ
ദൃകടവിലൃൃ,നിഷാദൃൊള,ഇ.ഡി.
വരൃൃഗൃൃീസ,് വി.എസ.് നിസാരൃൃ,
ലക.ലക. ഗപൃകാശനൃൃഎനൃൃിവരൃൃ
സംസാരിചൃൃൃ.

പാെകൃൃാട:ൃയൃതൃ്ൃസൊണൃൃഗരൃസ്ജിലൃൃാലസഗകൃടൃൃറി
മൃതെെടഅംസേദകൃരൃൃസൊളനിയിലെഎസ.്ശി
വരാജലനതിലരലൊലൃൃസകൃൃടൃലോെീസ്േൊ
ലൃൃസംരകൃറൃൃതൃൃിനൃസകലസടൃതൃൃൃഅയലൃൃവാസി
യായവീടൃൃമൃൃലയഭീഷണിലപൃൃടൃതൃൃിേൊലൃൃസം
രംലചയൃലതനൃൃവീടൃൃമൃൃയൃലടപരാതിയിൊണൃസക
ലസടൃതൃൃത.ൃഅയലൃൃവാസിയായവീടൃൃമൃൃലയശിവ
രാജനലൃറവീടൃൃിലൃൃവിളിചൃൃൃവരൃതൃൃിയാണൃേൊ
ലൃൃസംരംലചയതൃലതനൃ്ൃപരാതിയിലൃൃപറയൃനൃൃൃ.
രാഗടൃൃൃീയസവൃാധീനമൃളൃൃശിവരാജനൃൃ കൃടംൃേ

ലതൃൃഉപഗേൃവികൃൃൃലെനൃൃഭയതൃൃാൊണൃപീഡന
ലതൃൃഎതിരൃൃകൃൃാതിരൃനൃൃലതനൃൃൃംഎനൃൃാലൃൃനിര
നൃൃരംപീഡനംതൃടരൃൃനൃൃതിനാലൃൃസഹികൃൃവയൃൃാ
ലതയാണൃപരാതിനലൃൃകിയലതനൃൃൃംവീടൃൃമൃൃപറ
യൃനൃൃൃ.പരാതിയിലൃൃഅസനൃവഷണംനടനൃൃൃവരിക
യാലണനൃൃൃലൊലൃൃസകൃൃടൃസിഐപറഞൃൃൃ.സനര
ലതൃൃമൃതെടഅംസേദകൃരൃൃസൊളനിയിലൃൃഅയി
തൃൃഗപൃശനൃംഉയരൃൃതൃൃിലൊണൃൃൃവനൃൃയാളാണൃശി
വരാജനൃൃ.കഴിഞൃൃപഞൃൃായതൃ്ൃലതരലഞൃൃടൃപൃൃി
ലൃൃെലൃൃസരിചൃ്ൃപരാജയലപൃൃടൃൃിരൃനൃൃൃ.

യൂതൂൂ്കോണൂൂഗൂരസ്ജിലൂൂാസസഗൂരടൂൂറിസൂകൂതിസെ
ബലാലൂൂസംരകൂറൂൂതൂൂിനൂകരസസടൂതൂൂൂ

തൃശൃരൃൃ:ജിലൃൃയിലൃൃഇനൃൃലെ119സപരൃൃകൃ്ൃ
കൃടിസൊവിഡൃസൃൃിരീകരിചൃൃൃ.55സപരൃൃ
സോരമൃകൃൃരായി.ജിലൃൃയിലൃൃസോരോ
ധിതരായിചികിതൃൃയിലൃൃകഴിയൃനൃൃവ
രൃലടഎണൃൃം779ആണ.ൃതൃശൃരൃൃസവൃസേ
ശികളായ40സപരൃൃെറൃൃൃജിലൃൃകളിലൃൃചി
കിതൃൃയിലൃൃകഴിയൃനൃൃൃ.ഇതൃവലരസോ
രംസൃൃിരീകരിചൃൃവരൃലടഎണൃൃം 2882
ആണ.ൃ ഇതൃവലര സോരമൃകൃൃരായതൃ
2077സപരൃൃ.സോരംസൃൃിരീകരിചൃൃവരിലൃൃ
111സപരംൃസമൃൃരൃൃകൃൃംവഴിസൊവിഡൃ
സോസിറൃൃീവൃആയവരാണ.ൃഇതിലൃൃ 33
സപരൃലട സോരഉറവിടെറിയിലൃൃ.അെെ
കൃൃസൃൃൃൃരൃൃ11,ചാെകൃൃൃടികൃൃസൃൃൃൃരൃൃ7,നടവര
മൃ്ൃകൃൃസൃൃൃൃരൃൃ1,ആസോരയൃഗപൃവരൃൃതൃൃകരൃൃ7,
ലോെീസ്1,െറൃ്ൃസമൃൃരൃൃകൃൃം51,െറൃ്ൃസം
സൃൃാനങൃൃളിലൃൃനിനൃൃ്എതൃൃിയവരൃൃ 5,
വിസേശതൃൃ്നിനൃൃ്തിരിലചൃൃതൃൃിയവരൃൃ3
എനൃൃിങൃൃലനയാണൃ സോരസൃൃിരീകര
ണതൃൃിനലൃറകണകൃൃ്.സോരംസൃൃീരിക
രിചൃ്ൃതൃശൃരൃൃരവ.ലെഡികൃൃലൃൃസൊളജി
ലംൃെറൃൃ്ആശൃപഗതൃികളിലംൃസൊവിഡൃ
ഫസൃ്ൃൃൃലെനൃൃഗടൃീറൃ്ൃലെനറൃൃലസനറൃറൃകളി
ലൃൊയി കഴിയൃനൃൃവരൃൃ. ലവളളിയാഴചൃ

യിലെകണകൃൃ്:രവ.ലെഡികൃൃലൃൃ സൊ
ലളജൃതയൃശൃൃൃരൃൃ-50,സി.എഫ.ൃഎലൃൃ.ടി.സി
ഇ.എസ.്ഐ -ലനഞൃൃൃസോരാശൃപഗതൃി
മൃളങൃൃൃനൃൃതൃൃൃകാവ-ൃ34,എം.സി.സി.
എചൃൃ്.മൃളങൃൃൃനൃൃതൃൃൃകാവൃ-37,ജി.എചൃൃ്
തയൃശൃരൃൃ-14, ലൊടൃങൃൃലൃരൃൃ താലൃകൃൃ്
ആശൃപഗതൃി-27,കിെസലൃൃകൃ്ൃ1തയൃശൃ
രൃൃ-86,കിെസലൃൃകൃ്ൃ2തയൃശൃരൃൃ-74,വിേയൃ

സി.എഫ.ൃഎലൃൃ.ടി.സിസവലൃരൃൃ-126,എം.
എം.എം സൊവിഡൃ ലകയരൃൃ ലസനറൃരൃൃ
തയൃശൃരൃൃ-10,ചാവകൃൃാടൃതാലൃകൃൃ്ആ
ശൃപഗതൃി-12,ചാെകൃൃൃടിതാലൃകൃൃ്ആ
ശൃപഗതൃി-12,സി.എഫ.ൃഎലൃൃ.ടി.സിലൊ
രടൃൃി-52,കൃനൃൃംകൃളംതാലൃകൃൃ്ആശൃ
പഗതൃി-7,ജി.എചൃൃ്.ഇരിങൃൃാെകൃൃൃട-6,
ഡി.എചൃ്ൃ.വടകൃൃാസഞൃൃരി-4,ജൃേിെിെി

ഷനൃൃലെഡികൃൃലൃൃസൊലളജൃതയൃശൃരൃൃ-3,
അെെ സോസപ്ിറൃൃലൃൃ തയൃശൃരൃൃ - 94,
സോം ഐസോസെഷനൃൃ - 12.നിരീകൃൃ
ണതൃൃിലൃൃ കഴിയൃനൃൃ 9395 സപരിലൃൃ
8600സപരൃൃവീടൃകളിലംൃ795സപരൃൃആ
ശൃപഗതൃികളിലൃൊണ.്സൊവിഡൃസംശ
യിചൃ്ൃ103സപസരയാണൃആശൃപഗതൃിയിലൃൃ
പൃതിയതായി ഗപൃസവശിപൃൃിചൃൃിടൃൃൃളൃൃത.ൃ
835സപലരനിരീകൃൃണതൃൃിലൃൃപൃതിയ
തായിസചരൃൃതൃൃൃ.544സപലരനിരീകൃൃണ
കാെഘടൃൃം അവസാനിചൃൃതിലന തൃട
രൃൃനൃ്ൃനിരീകൃൃണപടൃൃികയിലൃൃനിനൃൃൃംഒ
ഴിവാകൃൃി.ഇനൃൃലെ2109സാമൃൃിളൃകളാ
ണൃപരിസോധനയകൃൃൃ്അയചൃൃത.ൃഇതൃ
വലരആലക65958സാമൃൃിളൃകളാണൃ
പരിസോധനയകൃൃൃ്അയചൃൃിടൃൃൃളളത.ൃ ഇ
തിലൃൃ64758സാമൃൃിളൃകളൃലടപരിസോ
ധനഫെംവനൃൃിടൃൃൃടൃൃ്.ഇനി1200സാ
മൃൃിളൃകളൃലട പരിസോധനഫെം െഭി
കൃൃാനൃടൃൃ്. ലസനറൃിനലൃൃ സരൃൃലവൃൃെ
നൃൃസിനലൃറ ഭാരൊയി 11434 സപരൃലട
സാമൃൃിളൃകളൃൃഇതൃവലരകൃടൃതൊയി
പരിസോധനയകൃൃ്ൃഅയചൃൃിടൃൃൃടൃ്ൃ.

തൃശൃരിലൃൃ119പേരൃൃകൃ്ൃകൃടിപോവിഡൃ
പൂവേപൊലി..........അതൂൂപൂകൂൂളമിടാനൂൂപൂകൂൂളൂൂപറികൂൂൂനൂൂസവോദരങൂൂളൂൂവോേിസ്മൂലംപൂറസൂൂലങൂൂളിലൂൂേരൂനൂൂപൂകൂൂളൂൂമി
കൂൂേരംൂഒഴിോകൂൂിനാടനൂൂപൂകൂൂളൂൂതപനൂൂയാണൂഉപവോഗികൂൂൂനൂൂതൂവോവടൂൂകെ.കെ.നജീബ്

തൃശൃരൃൃ: ജിലൃൃയിലെപൃതിയ കലടൃൃ
യനൃൃൃലെനറൃൃ സോണൃകളൃൃ: എടവിെ
ങൃ്ൃഗരൃാെപഞൃൃായതൃ്ൃവാരൃൃഡൃ01,കട
വലൃൃൃരൃൃവാരൃൃഡൃ19,കടസൃങൃടൃവാരൃൃഡൃ
06,മൃരിയാടൃവാരൃൃഡൃ13(തൃറവനൃൃകാ
ട)ൃ,വെപൃൃാടൃവാരൃൃഡൃ 16,കാറളംവാ
രൃൃഡൃ13,വാടാനപൃൃളളിഗരൃാെപഞൃൃായ
തൃൃ് മൃഴൃവനൃൃ വാരൃൃഡൃകളംൃ.കലടൃൃ
യനൃൃൃലെനറൃൃസോണിലൃൃനിനൃ്ൃഒഴിവാ
കൃൃിയഗപൃസേശങൃൃളൃൃ:ചാെകൃൃൃടിനരര
സഭഡിവിഷനൃൃ27(െിനരൃൃവസേകൃൃറി

ജംഗഷൃനൃൃമൃതലൃൃഫാംസോഡൃവലരയൃ
ളളൊരൃൃകൃൃറൃ്ൃഭാരം14,20,21ഡിവിഷ
നൃകളൃൃഉളൃൃലപൃൃടൃനൃൃഗപൃസേശം),ലൊട
കരഗരൃാെപഞൃൃായതൃ്ൃവാരൃൃഡൃ05,06,
14,തൃകൃൃൃരൃൃവാരൃൃഡൃ05,ലനനൃൃണികൃൃ
രവാരൃൃഡൃ05,അരിമൃൃൃരൃൃവാരൃൃഡൃ10,
13,സോളൃരൃൃവാരൃൃഡൃ09,പൃതൃൃനൃൃചിറ
വാരൃൃഡൃ14,ഇരിങൃൃാെകൃൃൃടനരരസഭ
ഡിവിഷനൃൃ 31, എരൃെലപൃൃടൃൃി ഗരൃാെപ
ഞൃൃായതൃ്ൃവാരൃൃഡൃ01,18,വരവൃരൃൃവാ
രൃൃഡ.ൃ

കണ്ട്യ്ന്്ണെന്്്്സോണ്കള്്



മരതുുുിടി.എം.ഡോമസ്ഐസകുുിതുുുഡനതുെവു
തുുിൽആെപുുുഴമണുുെതുുിൽനടതുുുനുു

രപുവർതുുനങുുൾകുുുസാഡകുുെികസഹായംനൽ
കുനുുതുഡോയുതസബാസുുുുുേതുുുഡനതുെവുതുുിലു
ളുുതടകജുൻഷേുകമുുനിയാണ.ുസിപിഎംരപുവർ
തുുകതനാനുുുമതലുുകുുിലംുമനുഷേുസഡ്നഹവംു
ഡസവനവുതമാതകുുയായിവളർനുുുവനുുസാഹെ
െേുങുുൾമുെംഇടതുെിതുുകളായിരുനുുുമനസി
ൽ.
2018തെരപുളയകാെതു്ുകൺഡരുോൾറുമിതുുു
ചുമെെയംുെനികുുായിരുനുുു.ഇെിതുുുഭാഗമാ
യികുതറയധികംഡോഫറുു്ുതവയറുകൾെയാറാ
കുുിയിരുനുുു.കുടാതെസക്ുൾഡിജിറുുവെഡസ
ഷതുുുഭാഗമായിഎലുുാസക്ുളുകളിതെയംുതടെി
കാസുുുുിങുസുുുുുഡിഡോയംുഅവതയഡോജിപുുിചുുു
തോണുുുളുുരപുാഡദശികസക്ുൾതനറുുുവർകു്ു,രപു
െിഭാെീെംപദുുെിയിതെഓൺവെൻവിദേുാഭേുാ
സം.പാെിഡയറുുീവുഡമഖെയിൽനിനുുുംതുടങുുിയ
സഡ്നഹജാെകതുുിതുുുതടെിതമഡിസിൻപെീ
കുുണങുുൾ,പചുുകുുറിസംഭെണതുുിനുളുുഐടി
പുുാറു്ുഡോമുകൾ.
ആെേുാടുഡലുുകുുിതെമുഴുവൻപൗെൻമാരുതട
യംുആഡോഗേുവിവെഡിജിവറുുഡസഷൻ,മാൊെി
കുുുളംപഞുുായതുുിനുഡവണുുിആൻഡരുോയിഡുെ
കുുദാനഡയറകറുുുറി,സവുാെരതുുുുേസമെഡസനാനി
കളുതടഡയറകറുുുറികുുുളുുവിവെഡശഖെണഡോ
ഫറുു്ുതവയർ,ആെപുുുഴയിതെതഹറിഡറുുജുമയുുസിയ
ങുുൾകുുുളുുസാഡകുുെികഉപഡദശങുുൾനൽകൽ,
ജനകീയഭകുുണശാെ,പാെിഡയറുുീവുശംുഖെക
ൾ,സാനിഡറുുഷൻവിവെഡശഖെണംതുടങുുിനിെ
വധിഡമഖെകളിലംുരപുവർതുുിചുുുഡോരുനുുു.
ഇതൊനുുുംഒരുപാർടുുിഡകരദുുുീകുെമതലുുനുുൊ
ണുരപുഡെുേകെ.എലുുാപാർടുുികുുാരംുഡെർനുുകു
ടുുായമുകളാണുഡസവനങുുൾകുു്പിനുുിൽ.െനി
തകുാുപുുംസുഹുതുുുകുുളംുവിശപുുിതുുുവിെയറി
ഞു്ുവളർനുുെിനാൽെതനുുപദുുെികൾതകുുലുുാം
പിനുുിൽകുടുുുകാരംുഉണുുാവാറുണു്ു.

മുഖമുദുര4

ലോകാഃസമസത്ാഃസഖ്ിലോഭവന്്്
1195െിങുും06 മഹുറം02
2020 ഓഗസ്്്്്22ശനി

തോവിഡുഅനതുുെകാെതുതുആശയവിനിമയങുുൾകുുുംബിസിനസ്മീറുുിങുുുകൾകുുും
ഓൺവെൻ കുുാസുകൾകുുും കുടുുായമുകൾകുുുതമലുുാം
ആവശേുമായിവരുനുുൊണുസുെകുുിെമായവിഡിഡോ
ഡോൺഫറൻസിങുആപ.ുവെിയഡോെിൽഡഡറുുവക
കാെേും തെയുുാനുളുുെിനാൽെഡദുുശീയമായആപുവിക
സിപുുികുുുനുുൊകംുഉെിെതമനുു്പെരംുഅഭിരപുായതപുുടുുി
രുനുുു.ഗുഗിൾ,സംു,ജിഡോതുടങുുിയവമുുനുുാരുമായിമ
തുുെികുുുകതയനുുതവലുുുവിളിഏതറുുടുതുു്ആെപുുുഴമാൊ
െികുുുളംസവുഡദശിഡോയുതസബാസുുുുുേൻനയികുുുനുുതട
കതുജൻഷേുഡോഫറുുു്തവയർതടകഡുോളജീസ്എനുുകമുു
നിെണുുായിെഡതുാുളംമതുുൊർഥികൾപതകുുടുതുുഡദശീ
യഇനുുഡവഷൻെെഞുുിൽഒനുുാമതെതുുിതയനുുതുഅഭി
മാനംപകരുനുുൊണ.ുഡകരദുുുസർകുുാെിതുുുഡിജിറുുൽഇ
തുുുേപദുുെിയുതടഭാഗമായിനടനുുമതുുെതുുിൽതടകതുജ
ൻഷേുഅവെെിപുുിചുുരഗുാമീണനനുുയുളുുവി-കൺഡോൾ
ആപുവഴിയായിെികുുുംസർകുുാെിതുുുഔഡദുോഗികവിഡി
ഡോഡോഗങുുൾനടതുുുകതയനുുുംവേുകുുമാകുുിയിടുുുണുു്.
ഇനുുഡവഷൻസിതുുുഡമഖെയിൽസംഭവികുുുനുുവെിയ
മാറുുങുുളിഡെകുു്ൊജേുവംുസംസുുാനങുുളംുചുവടുമാറുുി
യിടുു്അധികവർഷങുുളായിടുുിലുു.നുെനസാഡകുുെികവിദേു
യുതടകുെിപുുുംയുവസംെംഭകരുതടഊർജവംുഒനുുുഡെ
ർനുുഡപുുൾപെമുുൊഗെെീെികളിൽനിനുു്മാറിെിതുുി
കുുുനുുവരുതടവിജയഗാഥകൾഉയർനുുുഡകൾകുുാൻതുട
ങുുി.ഒപുുംപെിരശുമങുുളുതടയംുപൊജയങുുളുതടയംുവേുഥ
കളംു.കഴിഞുുഅഞുുുവർഷമായിഇതുുുേനടതുുുനുുമു
ഡനുുറുുംആഡോളഇനുുഡവഷൻസുെികവേുകുുമാകുുുനുുു
ണുു്.2015ൽ81ാംസുുാനമായിരുനുുതുതുടർചുുയായമിക
വിലുതട52ഡെകുു്എതുുിയിടുുുണുു്.ഈെംഗതുു്സുസുുിെ
മായരപുകടനമാണുൊജേുംനടതുുിതുകുണുുിെികുുുനുുത.ു
ആഡോളസുെികയുതടചുവടുപിടിചുുുളുുഡദശീയസു
െികയിൽഇെിനുസമാനമായരപുകടനമാണുഡകെളംകാ
ഴെുവചുുത.ുകർണാടകം,െമിഴുനാട,ുമഹാൊഷ്രടുതുടങുുിയ
സംസുുാനങുുളാണുവിവെസാഡകുുെികവിദേുയിൽമുൻപ
തുുിയിലുളുുത.ുനിഡകുുപങുുതളആകർഷികുുുനുുെിലംുഇ
വർെതനുുയായിരുനുുുമുനുുിൽ.ആനിെയിഡെകുു്ഡകെളം
കടനുുുവെികയംുനിഡകുുപസാധേുെകളിൽെമിഴനുാടി
തന മറികടകുുുകയംു തെയെുിെികുുുകയാണ.ു തടകഡുോ
പാർകുുിൽതുടങുുിഐടിമിഷനിലുതടയംുസുുുുാർടുുപുമിഷ
നിലുതടയംുവളർനുു്ഡിജിറുുൽസാഡകുുെികസർവകൊ
ശാെയിഡെകുു്എതുുിനിൽകുുുനുുഡകെളതുുിതുുുവളർചുു
ഡോകംരശുദുുികുുുനുുുണുു്.ഡദശീയറാകുുിങുുിൽഡകെളസുുുുാ
ർടുു്അപുമിഷൻഒനുുാംസുുാനംഡനടിയതംുഓർമിഡകുു
ണുുൊണ.ു
രപുകുെിഭംഗി,കഥകളി,വളുുംകളി,ആഡോധനകെക
ൾ,ആയുർഡവദംതുടങുുിയപെമുുൊഗെസമുുതുുിതുുു
ഡപെിൊയിരുനുുുഇരെുയംുകാെംഡകെളതുുിതുുുതപരുമ
തയകുുിൽതോവിഡുഅനതുുെകാെതുു്അവതയഡപുുതെ
െതനുു രപുസകുുിഇനുുഡവഷനുകൾകുുുംസുുുുാർടുുപുുുകൾ
കുുും സംെംഭങുുൾകുുുമുണുുാകംു. തോവിഡു കാെതുതു
നിയാമകങുുൾപാെികുുാൻഡകെളതുുിതെയുവാകുുൾക
ണുുുപിടിചുു്അവെെിപുുിചുുവിസമ്യങുുൾപെതുണുു്.അവ
യിൽഏറുുവംുരശുഡദുുയമായിതടകുതജൻഷേുയുതടവി-ക
ൺഡോൾഡോഫറുുു്തവയർമാറുകയാണ.ുആെപുുുഴയി
തെഒരുസാധാെണമതുുുേതുതുഴിൊളികുടംുബതുുിതെ
അംഗമായഡോയുതസബാസുുുുുേൻവർഷങുുളുതടപെിരശുമ
തുുിലുതടപടിപടിയായാണുഈഡനടുുതുുിഡെതകുുതുുിയ
ത.ുപതുു്വർഷംമുൻപുകമുുനിസുുാപികുുുഡമുാുൾതകാ
ണുുുനടനുുസവുപനുമാണുസാകുുാതകുെികുുതപുുടുുത.ുആയാ
രെുയിൽആെപുുുഴയിതെഒടുുുമികുുരപുാഡദശികവികസന
പെിപാടികൾകുു്സാഡകുുെികമായപിൻബെംനൽകാനംു
സാധിചുുു.വായനശാെമുെൽസക്ുളുകളംുൊബുകളംു
വതെയുളുുജനകീയ രപുസുുാനങുുൾആമികവുഡനെിടുു്
അനുഭവിചുുൊണ.ുഡകെളതുുിതെഉൾനാടുകളിൽനിനുുു
െതനുുയംുഡൊഡകാതുുെആശയങുുൾരുപം വകതകുാു
ളുുുനുുുതവനുുതുതെറിയകാെേുമതലുുനുു്ഡകരദുുുമരതുുുിെവിശ
കുുർരപുസാദുസാകുുുേതപുുടുതുുുകയംുതെയതു.ു
ഡോയു തസബാസുുുുുേതനയംു ഡോണി ഡോമസിതനയംു
ഡോലുളുുവെിൽനിനുു്ആഡവശമുൾതുകുണുു്ഈെംഗ
ഡതുുകുു്ധാൊളംയുവാകുുൾകടനുുുവരംു.അവർകുു്വള
ൊനാവശേുമായസാമുുതുുികപിൻബെവംുഅനുഗുണ
മായഇഡുകുസിസുുുുവംുഉറപുുുവരുതുുാൻകഴിയണം.കഴി
ഞുുആറുമാസംതോണുു്മെയാളിമനസിൊകുുിയഒരു
കാെേുംഇുുുർതനറുു്കണകറുുുിവിറുുികുു്തമചുുതപുുടുുഗുണനിെ
വാെംഉണുുായിെികുുണതമനുുൊണ.ുഅടിസുുാനസൗക
െേുവികസനതുുിൽഡോഡുഡോതെയംുപാെംഡോതെയംു
ഒപറുുുികുുൽവഫബർവഴിയുളുുഇുുുർതനറുു്ശംുഖെയംു
ഉൾതപുുടണതമനുു്സാധാെണകുുാർവതെയംുഅഭിരപുായ
തപുുടുുുതുടങുുി.വായപുകളുതടനുൊമാെകളംുഏയഞുുുൽ
ഫണുുിങുുിതുുുകർകുുശവേുവസുുകളംുഒഴിവാകുുുനുുെെ
തുുിൽരഗുാൻറുകളംുഉദാെവായപുകളംുസംെംഭകർകുു്ഒ
ഴുകിതയതുുാൻസർകുുാർമനസുുുവയകുുുതടു.ുപുെിയകാ
െതുുിതുുു കുളമുുടിതോചുുഅധികാെികൾ െിെിചുുറിയ
ണം.
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തകാവിഡുകാെതതുുമഹാഡോഗങുുൾ

തകാവിഡുകാെമാതണകുുിലംുവേുാപകമായിഡോഗ
ങുുൾനടകുുുനുുുണു്ു.മുൻപുതസമിനാറുകൾആ
യിരുതനുുകുുിൽഇഡപുുഴതുതവബിനാർആയിമാറി.
സാംസക്ാെികപെിപാടികൾൊജേുതുുാകമാനം
വേുാപകമായിനടകുുുകയാണ.ുസാംസക്ാെികപെി
പാടികൾഅെിർതുുികൾഇലുുാതെഡോകവേുാപ
കമായി.ഡൽഹിയിതെഡയാ,ഡകെളതുുിതെഡയാ
തെറുരഗുാമതുുിതെഒരുസാംസക്ാെികസംഘടന
നടതുുുനുുപെിപാടിയിൽഡോകതുുിതെവിവിധ
ഭാഗങുുളിൽനിനു്ുആളുകൾപതകുുടുകുുുനുുു.ഒരു
പെിപാടിയിൽനുറിഡെതറവേുകുുികൾപതകുുടുകുുു
നുുുഎനുുതംുഎടുതു്ുപറഡയണുുൊണ.ുഹാൾവാ
ടകയംു,മറു്ുതെെവുകളംുകുറനുുതംുകുടുെൽ
ആളുകളുതടപകുുാളിതുുമുണുുാകുനുുതംുതുടർ
നുുുംപെിപാടികൾസംഘടിപുുികുുുവാൻസംഘാട
കതെഡരുപെിപുുികുുുനുുു.
ഡോകുഡൗണിതുുുആദേുനാളുകളിൽസാം
സക്ാെികനായകർസജീവമായിതവബിനാറുകളി
ൽപതകുുടുതുുിരുനുുു.പെിവിൽനിനു്ുവിപെീെമാ
യിവളതെഡയതറതസമിനാറുകളംു,സാംസക്ാെി
കപെിപാടികളംുൊജേുതുുാകമാനംനടകുുുനുുു
എനുുൊണുഇഡപുുഴതതുുസവിഡശഷെ.ഇഡപുുൾ
എലുുാവരംുവവകുഡനുുെങുുളിതെസാംസക്ുുാെി

ക,ൊഷ്രടുീയെർചുുകളിൽെിെകുുിൊണ.ുപരെുങുു
ളിൽതവബിനാറുകളുതടപെസേുങുുൾവേുാപകമാ
യിവനുുുതുടങുുിയിെികുുുനുുുഎനുുുളുുതുഒരുവ
െിയമാറുുമായികാണണം.
തോവിഡുഡോഗംവേുാപികുുുകയാതണകുുിൽ
ഡോലംുപാർെതമനുുുും,നിയമസഭകളംുസഡമുുളി
കുുുനുുെിനുളുുഒരുകുുതുുിൊണുസർകുുാരുകൾ.
തെെതഞുുടുപുുുകൾഎങുുതനനടതുുണംഎനുുു
ളുുെർചുുകൾതെെഞുുടുപു്ുകമുുിഷനിൽസജീവ
മായിരുനുുു.ൊഷ്രടുീയപാർടുുികതളലുുാംെതനുുഅ
വരുതടഡോഗങുുൾപെിവുതെറുുാതെഇഡപുുൾനട
തുുുനുുു.ഓൺവെൻവഴിയുളുുസഡമുുളനങുുളി
ൽനിനു്ുഒഴിഞുുുമാറാൻപറുുാതുുഅവസുുയാ
ണുളുുത.ുതനറു്ുവർകു്ുഡൊശമായെിനാൽകണ
കുുൻകിടുുിയിലുുഎനുുമുടതുുൻനേുായങുുൾമാരെു
ഡമഇഡപുുൾപറയുവാൻപറുുുനുുുളുുു.
ഡൽഹിയിതെപാർെതമു്ുുമദുുിെംതസപറുുുംബർ
െണുുാംവാെതുുിനുഡശഷംനടകുുുനുുസഡമുുളന
തുുിനായിഒരുങുുുകയാണ.ുമാധേുമരപുവർതുുകർ
കുുുംസദുുർശകർകുുുംഡവണുുിയുളുുഗേുാെറികൾ
അംഗങുുൾകുുായിഡവർെിെികുുുനുുനടപടികൾ
തുടങുുിതയനുുാണുഅറിയുനുുത.ുവെിയസര്കുീനു
കൾൊജേുസഭയിലംുഡോകസുഭയിലംുതസൻരടുൽ
ഹാളിലംുസുുാപിചുുുതോണുുിെികുുുകയാണ.ുപാർ
െതമു്ുുസഡമുുളനംനടകുുുഡപുുൾമുൻപുളുുെി
തനകുുാൾകുറവുജീവനകുുാതെമാരെുഡമവിനേുസി
കുുുകയുളുുു.
ൊജേുസഭാസഡമുുളനംനടകുുുകഡോകസുഭയി
ലംുൊജേുസഭയിലുമായിയിെികുുും.ഡോകസുഭാസ
ഡമുുളനംൊജേുസഭയിഡെയംു,ഡോകസുഭയിഡെയംു
തസൻരടുൽഹാളിഡെയംുസൗകെേുങുുൾഉപഡോഗി
ചുുാണുനടപുുിൊകുുുക.ഒനുുിടവിടുുദിവസങുുളിൽ
ആയിെികുുുംൊജേുസഭയുഡടയംു,ഡോകസുഭയുഡട
യംുസഡമുുളനങുുൾഉണുുാകുകഎനുുുംഅറിയു

നുുു.
അംഗങുുതളെമുുിൽഡവർതുുിെികുുുനുുെിനായി
ഡോളികാർബഡണറു്ുഷീറുുുകൾഉപഡോഗിചു്ുരപുഡെുേ
കകേുാബിനുകൾനിർമിചുുുതുടങുുിയിെികുുുനുുു.
സീഡോഅവർഎനുുരശുഡദുുയമായനടപടിരകുമംഉ
ഡപകുുികുുുവാനാണുഇഡപുുൾെീരുമാനതമനുുറി
യുനുുു.സഭാനടപടികൾകഴിഞുുാൽഒരുനിശുുി
െസമയതുുിനുളുുിൽപാർെതമു്ുുമദുുിെതുുിൽ
നിനു്ുഅംഗങുുൾകു്ുപുറഡതുുകു്ുഡോഡകണുുൊ
യിവരംു.പാർെതമു്ുുഅംഗങുുൾകുുുഡോലംുസ
ഭകഴിഞുുാൽമുൻപഡതുുതുഡോതെെർചുുകളിൽ
ഏർതപുുടുുുകുടിനിൽകുുുവാൻഅനുമെിഉണുുായി
െികുുുനുുെലുു.മാധേുമങുുൾകു്ുകടുതുുനിയരതുുുണ
വംുസദുുർശകർകു്ുപുർണമായവിെകുുുംെൽ

കുുാെഡതുു
കു്ുഏർ
തപുുടുതുുി
യിടുുുണു്ു.
ഡകെള
നിയമസഭ
കുടുനുുെി
നുപാർെ
തമൻറുസ
ഡമുുളനം
കുടുനുുതു
ഡോതെയു
ളുുബുദുുി
മുടുുുകൾഉ
ണുുാകിലുു.
ഡകെളനി
യമസഭയി
തെഇെി
പുുിടങുുൾ
രകുമീകെി
കുുുകയംു

ആദേുെവണഅംഗങുുളായവതെമറുുുഗാെറികളി
ൽഇരുതുുുനുുെിനുളുുരകുമീകെണങുുൾതെയുുുക
യംുതെയെുാൽമെി.ഇതുഡദശീയെെതുുിൽഡോ
ലംുെർചുുയാണ.ുഡപപുുറുകൾഒഴിവാകുുിതോണുുു
ളുുസഡമുുളനെീെിഡകെളനിയമസഭതോഡോണ
കാെതുുിനുമുൻഡപതുടങുുിയിരുനുുുഎനുുതുഇ
ഡപുുൾഡദശീയെെതുുിതെവെിയെർചുുയാണ.ുപാ
ർെതമുുുിൽഡകെളനിയമസഭതയമാതുകയാകുുാം
എനുുപൊമർശംഡോലംുഉണുുായിഎനുുതുനമു
കു്ുഅഭിമാനികുുാൻകാെണമാണ.ു
രപുമുഖമാധേുമസുുാപനങുുൾഡോലംുഅവരു
തടവാർഷികതസമിനാറുകളംുെർചുുകളംുഓൺ
വെനിൽനടതുുുനുുതുപെിവായിെികുുുനുുു.വൊ

നിെികുുുനുുതവബിനാർപെിപാടികൾവളതെമുൻ
കുടുുിപെരംുരപുഖേുാപിചുുുകഴിഞുുിെികുുുനുുു.െ
കുുകുുണകുുിനുരുപതെെവാകുുിനടതുുിയിരുനുു
പെപെിപാടികളംുഇഡപുുൾഡിജിറുുൽരുപതുുിൽ
അവെെിപുുികുുുനുുു.സംഗീെവംുനുതുുവംുഓൺ
വെനിൽപെീകുുികുുതപുുടുനുുഒരുപുെിയരപുവ
ണെെതനുുനമുുൾഇഡപുുൾകാണുനുുുണു്ു.പ
തുുുനർതുുകർപതുുിടതു്ുനിനു്ുഒഡെഡോതെചു
വടുവയകുുുുനുുപെീകുുണംഅടുതുുകാെതു്ുതെ
വനുുയിൽനടനുുതംുനാംകണുുു.വരംുനാളുകളി
ൽഇതുുെംപെീകുുണങുുൾഒരുസുുിെംപെിപാടി
യായിമാറംു.കൊഡമളകളംുെതുുമയെിരെുെെനാ
മതുുെങുുളംുഓൺവെനിൊയിനടതുുികഴി
ഞുുിെികുുുനുുു.
ൊജേുതതുുസക്ുളുകളിൽഓൺവെൻകുുാസു
കൾനടകുുുനുുുഎനുുുളുുതുഒരുരപുഖേുാപനംമാരെു
മാണ.ുഇതുുുേയുതടബഹുഭുെിപകുുംരഗുാമങുുളിലംു
ഇുുുർതനറുുുംകമുുുയുടുുറംുഎതുുിയിടുുിലുുഎനുുുളുു
യാഥാർഥേുംെിെിചുുറിഡയണുുതുണു്ു.പെരഗുാമങുുളി
ലംുവവദയുുെിഡോലംുഎതുുിയിടുുിലുുഎനുുുളുു
ൊണുസെേും.സാംസക്ാെികപെിപാടികൾഗംഭീ
െമായിഡോകതുുിതുുുപെഭാഗങുുളിൽനടകുുു
ഡപുുൾവിദേുാഭേുാസെംഗതു്ുഡവണുുരെുമുഡനുുറുുംന
ടതുുുവാൻഇതുുുേയകുു്ുസാധിചുുിലുു.അതുഡവഗ
തുുിൽനടപുുിൊകുുുവാൻസാധികുുുതമനുുുംഡോ
നുുുനുുിലുു.തകാവിഡിനുമുമു്ുഡോലംുസക്ുളിഡെ
കു്ുവിദേുാഭേുാസതുുിനായിരഗുാമതുുിതെകുടുുികതള
എതുുികുുുവാൻനാംപെഡപുുഴംുപൊജയതപുുടുുിടുുു
ണു്ുഎനുുുളുുതുെിെിചുുറിഡയണുുിയിെികുുുനുുു.

വിജയ ്ചൗക്്്
സധ്ീർനാഥ്

കടലോരത്്ിന്്്നന്്,കടൽകടന്്്നെര്മ
പി.ബി.ബിച്്്

വിഡിഡോഡോൺഫറൻസിങുുിനുപുെിയെഡദുുശീയഡോഫറുുു്തവയർഉ
ണുുാകുുുനുുതുഅരെുതവലുുുവിളിയായിഡോ
നുുിയിരുനുുിലുു,എനുുാൽഅെിതെവേുെേു
സെ്െകളാണുഅതുതെെതുഞുടുകുുുനുു
െിൽഡകരദുുുസർകുുാർ കതണുുതുുിയത.ുഅ
തുഡോതെവേുെേുസെ്മായജീവിെവംുഈ
വിജയതുുിനുപിനുുിലുണുു്.
ഡോകഡുൗൺതുടങുുിയഡശഷംഏരപുിൽ
മാസതുുിൊണുഡകരദുുുസർകുുാെിതുുുഇ
തുനുഡവഷൻെെഞുുിൽപതകുുടുകുുാൻഅ
വസെംെഭിചുുത.ുനാലുമാസംതകാണുു്നിെ
വിതെമറുു്വിഡദശവിഡിഡോഡോൺഫറൻ
സിങുഡോഫറുുു്തവയറുകഡോടുകിടപിടകുുു
നുുെെതുുിൽഒരുപുുാറുു്ഡോംനിർമികുുുക
തയനുുതുഏതുകമുുനിതയസംബനുുിചുുും
തവലുുുവിളിയാണ.ുഎനുുാൽഡെർതുുെഇൻ
ഡോപാർകുുിൽരപുവർതുുികുുുനുുതെറിയ
സുുുുാർടുുപുകമുുനികുു്ഇെരെുതവലുുുവിളിയാ
യിഡോനുുിയിരുനുുിലുു-തടകജുൻഷേുമാതന
ജിങുഡയറകറുുുറംുെീഫുഎകസുികയുുടുുീവുഓ
ഫീസറുമായആെപുുുഴപാെിെപുുളുുിപളുുി
കുുതുുയുുിൽഡോയിതസബാസുുുുുേൻഎനുു44
കാെൻപറയുനുുു.
""ഡമകുു്ഇൻുുഇതുുുേ''വിഡിഡോഡോൺുുഫ
റൻുുസിങുഡരുപാഡകറുുു്നിർമികുുാൻുുഇതുുുേൻുു
കമുുനികൾുുകുുുംസുുുുാർുുടുു്അപുുുകൾുുകുുുമാ
യിഡകരദുുുസർുുകുുാെിതുുുമിനിസര്ടുിഓഫുഇ
െകുഡരുോണികുസ്ആൻുുഡുഇൻുുഫർുുഡമഷൻുു
സംഘടിപുുിചുുതടകുഡോളജിെെഞുുിൽുുപ
തകുുടുതുുെണുുായിെംകമുുനികളിൽുുനിനുുാ
ണുഈവിജയതമനുുതുകുടിപറയുഡുപുഴാ
ണുഒരുതോചുു്കടഡോെരഗുാമതുുിൽുുനി
നുുുംൊജേുതുുിതുുുതനറുകയിതെതുുിയ
ഡോയിയുതടഅഭിമാനകെമായഡനടുുംമന
സിൊകുുാനാവുനുുത.ുെനികുുുംടീമിനംു
വകവെികുുാനായവിജയതുുിതുുുആഡോ
ഷങുുൾകുുിതട"തമതരുടാവാർതുു'ഡോടുമന
സുതുറകുുുകയാണുഡോയുതസബാസുുുുുേൻ.
മതുുുേതുതുഴിൊളികളുതടയംുകയർ

തോഴിൊളികളുതടയംുരഗുാമമായആെപുുുഴ
യിതെപാെിെപുുളുുിയിതെതെടുുികാടുുിൊണു
ഡോയുതസബാസുുുുുേതുുുവീട.ുവരുപമറിവിദേുാ
ഭേുാസംഡോലുമിലുുായിരുനുുമതുുുേതുതുഴി
ൊളിയായിരുനുുതസബാസുുുുുേതുുുയംുഡമെി
യുഡടയംുമകുുളിൽഇളയവൻ.ഡജഷഠ്ൻ
ഡോബംുഡോയിയംുതെറുപുുകാെഡതുുപഠി
കുുാൻമികവുപുെർതുുിയിരുനുുെിനാൽ
നാടുുുകാരുതടകണുുിലുണുുികളായിവളർനുുു.
മതുുുേബനുുനതുുിനുഡോയിെിെിതചുുതുുു
നുുപിൊവിതുുുവരുമാനതുുിൽകഴിഞുുി
രുനുുതെറുപുുകാെംവളതെദാെിരദുേുവംുപടുുി
ണിയംുനിറഞുുഅവസുുയിൊയിരുനുുു
തവനുു്ഡോയുപറയുനുുു.മതുുുേതതുാുഴിൊ
ളിതയനുു്പറയുനുുെിൽഒരുകുറവംുഡോ
നുുിയിടുുിലുു.
െീെംവറുെിയിൊയാൽപെഡപുുഴംുഒ
നുുുംകഴികുുാൻകിടുുാെിരുനുുതെറുപുുകാ

െം.കിടുുുനുുതുകഴിചുുുംനാടുുിതെസക്ുളിൽ
കാെേുമായിപഠിചുുുംവിദേുാഭേുാസംപുർതുുി
യാകുുിയഇരുവർകുുുംഎലുുാവതെയംുഡോ
തെനലുുഡോെിഡനടണതമനുുുംകുടംുബം
ഡോകുുണതമനുുുമായിരുനുുുആരഗുഹം.ഡി
രഗുിവതെഒരുപാടുകഷുുതപുുടുു്നാടുുിൽെതനുു
പഠിചുുു.തുടർനുു്തകാലുും ടിതകഎംഡോതള
ജിൽഎംസിഎയുകുുുംഡെർനുുു.എനുുാൽ
ഈസമയതുുാണുഎലുുാവരുതടയംുരപുെീ
കുുകതളബാകുുിയാകുുിഡോബുയാരെുയായ
ത.ുഎൻജിനീയറിങുുിനുപഠികുുുകയായിരു
നുുഡോബിനുഒരുവാഹനാപകടം.ആമെ
ണവാർതുുയകുുു്ഡശഷംെതുുുയംുകുടംു
ബതുുിതുുുയംുജീവിെവംുമാനസികനിെ
യുതമാതകുുതമാതുുംമാറി.എലുുാംമെിയാ
കുുാൻെീരുമാനിചുുെനികുു്പിനുുീടുപിനുുു
ണയായതുനാടുുുകാൊയിരുനുുു.പിൊവി
തുുുവരുമാനംഒനുുിനുതൊനുുിനംുെികയി

തലുുനുുറിയാവുനുുെിനാൽനാടുുിതെടയുുഷൻുു
തസുുുറുകളിലംുവീടുകളിലംുകുടുുികതളപ
ഠിപുുിചുു്തുടങുുി.അെിൽുുനിനുുുംകിടുുുനുുവ
രുമാനംതോണുു്വിദേുാഭേുാസംമുഡുനുടുുു
ഡോയിതകുാുണുുിെിതകുുയാണുകംപയുുടുുർഎ
ൻജിനിയറിങുുിതുുുസാധേുെകൾഅഡനുവ
ഷിചുു്തുടങുുുനുുത.ു
അനുു്ആരംുകംപയുുടുുർകണുുിടുുിരുനുുിതലുു
നുു്മതറുാുരുവശം.ഇഡപുുൾഈഡനടുുംഉ
ണുുായെിനുഡശഷമാണുനാടുുുകാർകുു്ഡോ
ലംുെതുുുരപുവർതുുനഡമഖെമനസിൊകുുി
യത.ുഡകരദുുു-സംസുുാനമരതുുുിമാരംുൊരഷുുുീ
യഡനൊകുുളംുസിനിമാനടനുുാരംുഒപുുംെ
നിഡകുുറുുവംുരപുിയതപുുടുുെതുുുനാടുുുകാരു
തമാതകുുസാമുഹേുമാധേുമങുുളിലുതടയംു
അലുുാതെയുതമാതകുുെതുുുഡപെിൽഅഭി
മാനംതകാളുുുനുുതുകാണുഡുപുൾഒരുപാടു
സഡുതുഷം.

2006 ൽ ഡോയുരപുസിഡുുുായിരുനുുഔവർവായനശാെകു്ു
തവബുവസറു്ുഒരുകുുിയാണുതുടകുും.
അനു്ുഡകെളതുുിൽമതറുാുരുവായന
ശാെയകുുുുംതവബവുസറു്ുഎനുുതുെി
തുുികുുാനായിരുനുുിലുു.പിനുുാതെ
2010ൽകുുബിതെഡരുോരഗുാമുകൾയുടു
ബുവെവുവഴിസംഡരുപഷണംതെയതുു
നാടുുുകാതെവീണുുുംതെടുുിചുുഡോയുഇ
ഡപുുൾആനാടിുുുയംുൊജേുതുുിഡുുു
യംുഅഭിമാനമായിമാറിയിെികുുുക
യാണ.ു
നമുുുതടനാടുുുകാർകംപയുുടുുർകണു്ു
തുടങുുുനുുസമയതു്ുഎംസിഎകഴി
ഞു്ുഇറങുുിയെിനാൽെതുുുപെപെീ
കുുണങുുളംുനാടുുിതെവായനശാെയി
ൽനിനുുായിരുനുുു.അനു്ുകംപയുുടുുർ
സാധേുെകൾവളർനുുുവരുനുുഡെയു
ണുുായിരുനുുുളുുു.പഡകു,ുപഠനഡശഷം
ഡോെിെഭികുുാൻബുദുുിമുടുുുണുുായിലുു.
ഡോയസു്ഡോൺഫറൻസിങിൽപഠി
ചു്ുതുടങുുി2009ൽസവുതുുമായിഎറ

ണാകുളതു്ുകമുുനിതുടങുുി.അനു്ുമു
െൽവീഡിഡോഡോൺഫറൻസ്ഡോ
ഫറുു്ുതവയറുകളുതടപെീകുുണംതുട
ങുുി.പിനുുീടു2013ൽപളുുിപുുുറംഇൻ
ഡോപാർകുുിഡെകു്ുകമുുനിമാറുുി.ഡശ
ഷം65ഓളംവരുനുുെതുുുസുുുുാഫുകളു
മായിഡെർനു്ുമറു്ുഡോഫറുു്ുതവയറുക
ളുതടപെീകുുണങുുൾതകുാുപുുംവീഡി
ഡോഡോൺഫറൻസ്ഡോഫറുു്ുതവയ
റിതനയംുകുറിചുുുംരശുദുുിചു്ുതുടങുുി.
ഏരപുിെിൽഡകരദുുുസർകുുാർഇതുുെ
തുുിൽസുുുുാർടുുപുുുകതളകുുണിചുുവിവ
െംഅറിയിചുുഡോതടവർഷങുുളായെ
ങുുളുതടഅധവുാനംഒരുരപുഡെുേകവർ
കുുിഡെകു്ുഡവെപു്ുതെയെുഡോതട
ഡോഫതുറുുുവയർജനികുുുകയായിരുനുുു.
എലുുാവരുതടയംുനിർഡദശംസവുീകെി
ചുുാണുവികൺഡോൾഎനുുഡപരംു.
ഈസർകുുാർവനുുഡശഷംഐടിതസ
കുടറിൽവെിയകുെിചുുുൊടുുംഉണുുായി
ടുുുണു്ു.ഇതുെങുുളുതടയംുസമാനമായ
പെസുുുുാർടുുപുുുകഡളയംുരപുവർതുുനങുു

തളപെഡപുുഴംുഡരുോതുുാഹനമായിമാ
റിയിടുുുണു്ു.
കമുുനിയുതടഅഞു്ുഡയറകറുുുർമാ
െിൽനാലുഡപരംുമെയാളികളാണ.ുെീ
ഫുതടകനുികുുൽഓഫിസർഅങുുുർജ
യുസവുാളംുെീഫുഓപുുഡററുുിങുഓഫിസർ
മാൊയഡോബിൻഡോമസംുഡയറ
കറുുുർമാൊയവിശാഖുബാെെരദുുുനംു
സുജിരെുസവുാമിനാഥനംുഉൾതപുുതടയു
ളുുവരുതടവർഷങുുളുതടഅധവുാനതുുി
തുുുഫെമാണുഈഡനടുും.നിെവിൽവി
യനാംദുബായുതുടങുുിയവിഡദശങുുളി
ലംുവിവിധസംസുുാനങുുളിലംുവകുു
നുുുുകൾഉണു്ു.ഇനിഒരുപാടുഡപർഡെടി
തയതുുുതമനുുാണുരപുെീകുുതയനുുും
ഡോയുപറയുനുുു.അചുുനംുഅമുുയംു
ഡനടുുങുുൾകണു്ുകുതടതുുതനുുയുണു്ു.
ഭാെേുെിൻസിഡോയിപുകുുാവുഡമെിഇ
മുുാകുുുഡെറു്ുവഹസക്ുളിതെഅധേുാ
പികയാണ.ുമകുുൾഅെൻ,ജിയഎൽ
സഡോയിഎനുുിവർസക്ുൾവിദേുാർ
ഥികളാണ.ു

2006ൽവായനശാലയകൂൂ്ൂവവബൂസസറൂ്ൂ,
2010ൽയൂടൂബൂസലവൂ

ഒടിപിനൽകിയംുഅലുുാതെയംുവളതെസുെകുുിെമായിവിൻഡോസ,്ഐഒഎസ,്ആൻ
ഡരുോയഡുുഅടകുുംഎലുുാപുുാറുു്ഡോമിലംുമറുു്വിഡി
ഡോഡോൺഫറൻസിങുഡിവവസുകളിലംുഉപ
ഡോഗികുുാം.കുടാതെപതകുുടുകുുുനുുവർകുു്െങുുളു
തടെീെിയിൽഇെിതുുുഫീചുുറുകൾമാറുുിഉപഡോഗി
കുുാം.മതുുെതുുിനുഅവസാനഘടുുതുുിതെതുുിയ
മുനുു്കമുുനികളിൽഒരുകമുുനികുു്മാരെുമാണുഇ
െിനുകഴിയുമായിരുനുുുളുുു.അെിഡനകുുാൾകുടു
െൽരപുഡെുേകെകളിൽകുടുെൽദുശേുമികഡോതട
സുെകുുിെമായിഉപഡോഗികുുാൻകഴിയുതമനുുെി
നാൽവികൺഡോൾ തെെതുഞുടുകുുുകയായിരു
നുുു.എടുു്ഭാഷകളിൽനിെവിൽരപുവർതുുികുുും.
കുുാസുകൾ,തെറിയമീറുുിങുുുകൾ,വെിയസഡമുുള
നങുുൾതുടങുുിഉപഡോകുുാവിതുുുആവശേുംഅ
നുസെിചുു്ഇെിതുുുഫീചുുർമാറുുിതയടുകുുാവംു.കുടാ
തെസുമിൽെഭേുമായതംുഎനുുാൽസാധാെണആ

ളുകൾഉപഡോഗികുുാതുുതുമായവിെഈടാകുുിഉ
പഡോഗികുുാവുനുുഇഡുുുണൊയുളുുനിെവധിഫീ
ചുുറുകളംുഇെിൽസൗജനേുമായിഉൾതപുുടുതുുിയിടുുു
ണുു്.3ജിതനറുു്വർകുമുെൽമുകളിഡെകുു്വളതെമിക
വുളുുദേുശേുങുുൾഎരെുഡപർഡോയിൻതെയെുാലംു
െഭികുുും.
ആപുുിൽുുവിവിധവിഡിഡോതറസലുഷനംുഓ
ഡിഡോകവുാളിറുുിയംുസാധേുമാകണം.എലുുാഉപകെ
ണങുുളിലംുരപുവർുുതുുികുുണം.നിെവധിആളുകളു
തൊതുു്ഒഡെസമയതുു്വിഡിഡോഡോൺുുഫറ
ൻസുുകൾുുനടതുുാൻുുസാധികുുണം.കുറഞുുതംു,
കുടിയതുമായബാൻുുഡുവിഡതുുുിൽുുരപുവർുുതുുികുു
ണം.ഇതുുെതൊരുആപുസുഷുുികുുാൻുുആരഗുഹി
കുുുനുുവർുുഏരപുിൽുു30നുമുൻുുപുെജിസുുുുർുുതെയുുണം
എനുുൊയിരുനുുുമരതുുുാെയംപറഞുുിെികുുുനുുത.ു
ഇതെലുുാംകുെേുമായെിനാൽവിഡോൾതസെകറുുു്
തെയുുതപുുടുുു.

സോഫറ്്്്വെയറിവ്്്പര്സയ്േകയ

സാമൂഹിക
പരൂവർതൂൂനങൂൂളിലംൂ
സൂൂിരംസാനൂൂിധയൂം
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അത്്ംനക്്തര്വം്വിനായകചത്ർഥിയം്
മഹാഗണപതിയ്നടജന്്ദിേമായവിോയകേ
ത്രഥിക്്ായിന്ക്പ്തങ്്ളഒര്ങ്്ി.ഇന്്ാണ്
ഈവരഷന്ത്വിോയകേത്രഥി.ഇന്്്ത
ന്ന്യാണ്അത്്ംേക്്പ്തവ്ം.ഗണപതിയ്നട
ജന്്േക്്പ്തവ്ംതിഥിയ്ംഒന്്ിച്്്വര്ന്്അപ്
ര്്വദിേമായതിോലഇത്്വണവിോയകേ
ത്രഥിദിേത്്ിലഗനണരനേഭജിക്്്ന്്ത്ഇ
രട്്ിഫലംേലക്നമന്്്വിര്ോസം.നൊവിഡ്
19മ്ലമ്ള്്േിയപ്ന്്ണങ്്ളേിലേിലക്്്ന്്
തിോലന്ക്പ്തങ്്ളിലഭക്്രക്്്േിയപ്ന്് ണ
ങ്്ള്ണ്്്.എന്്ാല,ഗണപതിന്ക്പ്തങ്്ളില്ം
മഹാന്ക്പ്തങ്്ളില്ംഅട്്പ്ദവ്യമഹാഗണപതി
നോമമ്ളന്പ്നടേടങ്്്കളേടക്്്ം.

ശ്ഭകാരയ്ങ്്ള്ലെമദവന
കഹദ്്വവിര്ോസമന്സരിച്്്ശ്ഭകാര്യങ്്
ള്നടനദവോണ്ഗണപതി.ത്ടക്്ംഗണപതി
പ്ജനോനടയായാലതടസങ്്ളകല്നമന്്ാണ്
വിര്ോസം.ന്ക്പ്തങ്്ളിനലപ്പതിഷ്ഠാമ്രത്്ി
ഏതായാല്ംഓനോദിവസന്ത്യ്ംേടങ്്്ക
ള്നടത്ടക്്ംഗണപതിനോമന്ത്നടയാണ്.
േിങ്്മാസത്്ിനലനവള്ത്്പക്്േത്രഥി
യിലാണ്പാരവതീ-പരനമര്േരപ്പ്തോയഗ
നണരന്്്ജേേം.അതിോലഗനണരേത്ര
ഥിനയന്്്ംഅറിയന്പ്ട്ന്്്ഈദിേം.
ഭാരതനോട്്ാനകവിോയകേത്രഥിആനോ
ഷിക്്്നമങ്്ില്ംമഹാരാഷ്പ്ടയ്ംമധ്യപ്പനദശ്മ
ടങ്്്ന്്നമഖലയിലാണ്ആനോഷങ്്ളക്്്പ

കിന്ട്റ്ക.ഗണപതിപ്പതികമകളമ്ന്്്മ്തല
11വനരദിവസംേീള്ന്്പ്ജകളക്്്നരഷം േ
ദിയിലേിമജ്്േംനേയ്്്ന്്താണ്ഉത്്നരന്്്യ
യിനലേടങ്്്.
നകരളത്്ിലന്ക്പ്തങ്്ള്മായിബന്്ന്പ്ട്്
താണ്വിോയകേത്രഥിആനോഷങ്്ള.പ്
ലരന്ച്108,1008ോളിനകരങ്്ളനൊണ്്്മഹാ
ഗണപതിനോമമ്ളന്പ്നടേടങ്്്കള്ണ്്ാക്ം.
പ്പത്യക്്ഗണപതിയായിസങ്്ലപ്്ിച്്്ആേനയ
ഇര്ത്്ിപ്ജേടത്്ാറ്ണ്്്.ഇത്്വണനൊവി
ഡ്19മ്ലമ്ള്്േിയപ്ന്്ണങ്്ളകണക്്ിനലട്
ത്്്ഗജപ്ജകളഉണ്്ാവില്്.

ഗണപതിലയദർശിക്്ാം
പഴവങ്്ാടി,സ്ര്യകാലടി,മള്്ിയ്ര,ഇടപ്്
ള്്ി നൊട്്ാരംത്ടങ്്ിയവയാണ്നകരളത്്ിനല
പപ്ധാേഗണപതിനക്്പത്ങ്്ള.തിര്വിതാംക്ര
നദവസേ്ംനോരഡിന്കീഴില്ള്്നൊട്്ാരക്്ര
നക്്പത്ത്്ില്ംേങ്്ോനരരിവാഴപ് ്ള്്ിനക്്പത്
ത്്ില്ംപപ്ധാേപപ്തിഷഠ്മഹാനദവോനണങ്്ി
ല്ംഉപനദവോയഗണപതിക്്്ത്ലയ്പപ്ാധാേയ്
മ്ണ്്.്നൊട്്ാരക്്രനക്്പത്ംഅറിയനപ്്ട്ന്്ത്
തനന്്മഹാഗണപതിയ്നടനപരിലാണ്.
കാസര്്നൊഡ്ജില്്യിലാണ്മഥ്ര്്അേന്ന്
ര്േരവിോയകന്ക്പ്തത്്ില്ംഉപനദവോയഗ
ണപതിക്്ാണ്പ്പാധാേ്യം.ഇവിനടയ്ംമ്ഖ്യപ്പ
തിഷ്ഠരിവോണ്.ഇവിടന്ത്ഗണപതിവിപ്ഗ
ഹംദിവസംനോറ്ംവല്പ്്ംവയ്ക്്്ന്്്ന്ണ്

ന്്ാണ്വിര്ോസം.
പരശ്രാമനപ്പതിഷ്ഠിച്്നതന്്്വിര്േസി
ക്്്ന്്പാലക്്ാട്ആലത്്്രഅഞ്്്മ്രത്്ി
മംഗലംന്ക്പ്തത്്ില്ംപ്പധാേപ്പതിഷ്ഠയായ
മഹാനദവനൊപ്്ംസ്ദരരേമ്രത്്ി,മഹാവി
ഷ്ണ്,പാരവതീനദവി,ഗണപതിഎന്്ീമ്ര
ത്്ികളക്്്ത്ല്യപ്പാധാേ്യമ്ണ്്്.ഇവിനടയ്ം
വിോയകേത്രഥിആനോഷിക്്ന്പ്ട്ന്്്.ക്
ടാനതഎല്്ാന്ക്പ്തങ്്ളിനലയ്ംേിനവദ്യങ്്ള
തയാറാക്്്ന്്തിടപ്്ള്്ികളിലഗണപതിയ്
ന്ണ്ന്്ാണ്വിര്ോസം.ഒന്ട്നറന്ക്പ്തങ്്ളില
തിടപ്്ള്്ിയിലാണ്ദിവസവ്മ്ള്്ഗണപതി
നോമംേടക്്്ക.വിനരഷാവസരങ്്ളിനലസദ്യ
കളിലവിഭവങ്്ളതയാറാക്ന്പ്ളആദ്യപ
ങ്്്ഗണപതിന്ക്ന്്്സങ്്ലപ്്ിച്്്അട്പ്്ിലേി
നവദിച്്ിര്ന്്്പഴയതലമ്റ.

െനന്്്ലനകണ്്ാൽെത്ർഥി
വിോയകേത്രഥിദിവസംേപ്ദ്്നേകാണ്
ന്്ത്നോഷമാനണന്്്ംവിര്ോസമ്ണ്്്.പിറന്്ാ
ളദിവസംസദ്യകഴിഞ്്്എഴ്ന്ന്ലക്്്ന്പ്
ളഗണപതിവീണന്പത.അത്കണ്്്പരിഹസി
ച്്്േിരിച്്തിന്ഗണപതിേപ്ദ്്നേരപിച്്്.ഈ
ദിവസംേപ്ദ്്നേകാണ്ന്്യാളകള്്നേന്്
നപര്നോഷംനകളക്്ാേിടവരന്ട്എന്്ായിര്
ന്്്രാപം.ഈദിവസംേപ്ദ്്നേകണ്്തിന്്്
ഫലമാണ്ഭഗവാന്പ്രീക്ഷ്ണന്നോല്ംസ്യമ
ന്്കംനോട്്ിന്ച്ന്്നപര്നോഷംനകളക്്ാന

ഇടവന്്നതന്്്ംപ്രാണത്്ിലപറയ്ന്്്.ഗ
ണപതിപ്ജയ്ംനോമവ്ംേടത്്ിയാണ്പ്രീ
ക്ഷ്ണനഅതിന്പരിഹാരംകണ്്നതന്്്ം
പ്രാണം.

നവ്തലമട്ക്്ാം,ഭജിക്്ാം
വിോയകേത്രഥിപ്വതനമട്ക്്്ന്്ത്ഗ
നണരപ്പീതിക്്്ഉത്്മമാണ്.ഈപ്വതംഅന്
ഷ്ഠിച്്ാലഅട്ത്്വിോയകേത്രഥിവനരഒ
ര്വരഷക്്ാലംസരവവിഘ്േങ്്ള്ംേീങ്്്നമ
ന്്ാണ്വിര്ോസം.ഏറ്്വ്ംച്ര്ങ്്ിയത്േത്
രഥി യ്നടതനലന്്്മ്തലപ്വതനമട്ക്്ണം.
ഒരിക്്നലട്ത്്്മത്്്യമാംസാദികളഉനപക്്ി
ച് ്ായിരിക്്ണംപ്വതം.എണ്്നതച്്്ക്ളിപാടി
ല് ്,പകല്റക്്വ്ംപാടില് ്.
േത്രഥിദിവസംസ്ന്രോദയത്്ിന്മ്ന്ന്
ക്ളിച്്്രരീരശ്ദ്്ിവര്ത്്ിവിളക്്്വച്്്കി
ഴന്ക്ട് ്്തിരിഞ്്ിര്ന്്്ഗണപതിനയഭജി
ക്്ണം.108തവണജപിച്്ാലഉത്്മം,ക്റ
ഞ്്ത്10പ്പാവര്യനമങ്്ില്ംജപിക്്ാനപ്രമി 
ക്്ണം.പിന്റ്ദിവസംത്ളസിതീരഥനോന്ക്
പ്തത്്ിനലതീരഥനോനസവിച്്്പാരണവിടാം.

"ഓംഏകദന്്ായവിദ്മനഹവപ്കത്ണ്്ാ
യധീമഹിതന്ന്ദന്്ിഃപ്പനോദയാത്','ഓം
ലംനോദരായവിദ്മനഹവപ്കത്ണ്്ായധീമ
ഹിതന്ന്ദന്്ിഃപ്പനോദയാത്'എന്്ീമപ്ന്്
ങ്്ളായിരിക്്ണംജപിന്ക്ണ്്ത്.ന്ക്പ്തങ്്
ളിലഗണപതിപ്ജയ്ക്്ായിതാമരയ്ംകറ്

കപ്്്ല്്്ംസമരപ്്ിക്്ാം.അപ്്ം,അട,നേറ്പ
യറ്ംരരക് ് രയ്ംഅരിമാവ്ംനേരന്്മധ്ര
പലഹാരമായമന�ദകംത്ടങ്്ിയവയാണ്ഗ
ണപതിയ്നടഇട്്േിനവദ്യങ്്ള.ഇവയ്ക്്്ള്്
വസ്ത്ക്്ളസമ രപ്്ിക്്്ന്്ത്ംഉത്്മം.വി
ോയകേത്രഥിദിേത്്ിലനപരില്ംോളി
ല്ംേത്രഥിപ്ജേടത്്്ന്്ത്മംഗല്യതട
സം,വിദ്യാതടസം,സന്്ാേതടസം,ഗ്ഹേി
രമാണതടസംഎന്്ിങ്്നേയ്ള്്വിഘ്േങ്്
ളഒഴിവാക്്ാനേല്്നതന്്്ംവിര്േസിക്്്ന്്്.
ഗണപതിനയനോഴ്താലമാപ്തംനോരാ,ഏ
ത്്മിട്കയ്ംനവണം.മ്ന്്്,അഞ്്്,ഏഴ്,12,
15,21,36,108ഇങ് ്നേയാണ്ഏത്്മിട്ക.

ഗണപതിലയന്്ാൽനപ്പഞ്്ം
432 നദവന്്ാര്നടകേതേ്യംഉളന്ക്ള്്്
ന്്നദവോണ്ഗണപതി.പ്പപഞ്്സങ്്ലപ്്ം
തന്ന്യാണ്ഗണപതിഎന്്്ംഎല്്ാഗണ
ങ്്ള്നടയ്ം(വിവിധങ്്ളായജന്്്,സസ്യജാ
ലവിഭാഗങ്്ള)നദവോണ്ഗണപതിനയ
ന്്്ംവിര്േസിക്്ന്പ് ട്ന്്്.മ്ഷികവാഹേ
ോയഗജരിരസ്ള്്ഗണപതിപ്പണവന്ത്
യ്ംബ്ദ്്ിനയയ്ംജ്്ാേന്ത്യ്മാണ്സ്
േിപ്്ിക്്്ന്്ത്.ഏകദന്്ംഅക്ദേതത്്ിന്്്
പ്പതീകം.ബ്ഹത്്ായരരീരംപ്പപഞ്്കലപ്്
േ.േത്രബാഹ്നവന്്ത്േിത്്ം, േിത്്ം,
ബ്ദ്്ി,അഹങ്്ാരം,മേസ്എന്്ിവനയസ്േി
പ്്ിക്്്ന്്്.

യോവിഡിന്മര്ന്്്േയട്്ത്്ിയെന്്
ൈര്്ജിയ്മായെത്്ിെ
പോകറ്്്ര്്ക്്്പിഴ
േ്യ്ഡല്്ഹി:നൊവിഡിനേതിരായമര്ന്്്കന്ണ്ത്്ി
നയന്്്അവകാരന്പ്ട്്ആയ്ര്്നവദനോക്റ്്ര്്ക്്്പിഴ
യിട്്്സ്പ്പീംനൊടതി.േിലവാരമില്്ാത്്അവകാരവാ
ദങ്്ള്്ഉയര്്ത്്ിനൊടതിയ്നടസമയംപാഴാക്്ിയതി
ോണ്പിഴ.ഹരിയാേസ്േനദരിയായആയ്ര്്നവദ
നോക്റ്്റായഓംപ്പകാശ്കവദ്യര്്യ്ക്്്10,000ര്പ
പിഴയാണ്നൊടതിവിധിച്്ത്.
രാജ്യന്ത്നോക്റ്്ര്്മാര്ംഗനവഷകര്ംനൊവിഡ്
പ്പതിനോധപ്പവര്്ത്്േങ്്ളില്്സജീവമായിമ്ഴ്കിയി
രിക്്്ന്പ്ള്്നതറ്്ായവാദങ്്നോനടസമര്്പ്്ിച്്നോ
ത്താല്്പര്യഹര്്ജിക്്്ര്ക്്വിമര്്രേമാണ്നൊടതി
യില്്േിന്്്നേരിട്്ത്.ബിഎഎംഎസ്ബിര്ദധാരിയാ
യഓംപ്പകാശ്താന്്േിര്്മ്്ിച്്മര്ന്്്നൊവിഡിനേ
തിനരപ്പനോഗിക്്ാന്്അന്വദിക്്ണനമന്്്ംഅതി
ോയിനകപ്ദ്്ആനോഗ്യമപ്ന്്ാലയത്്ിന്േിര്്ന്ദ്രംേ
ല്്കണനമന്്്ംആവര്യന്പ്ട്്ായിര്ന്്്നോത്താല്്പ
ര്യഹര്്ജിഫയല്്നേയ്തത്.

നൊവിഡ്കാൈസഭാസതമ്്ളെത്്ിന്
ഒര്ക്്ങ്്ൾഇങ്്നെ...
തിര്വേന്്പ്രം:പതിോലാംനകര
ളേിയമസയ്നടഇര്പതാംസന്മ്ള
േംതിങ്്ളാഴ്േനേര്ന്പ്ളഇത്വ
നരഇല്്ാത്്വിധംവ്യത്യസ്തമായഒ
ര്ക്്ങ്്ള.നൊവിഡ്പശ്്ാത്്ല
ത്്ില്്േടക്്്ന്്സന്മ്ളേത്്ാോ
യിപ്പന്തയകപ്കമീകരണങ്്ള്്ഏ
ര്്ന്പ്ട്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.
ഈസന്മ്ളേംനേരാന്്മപ്ന്്ിസഭ
രിപാര്്രനേയ്തത്ഓഗസ്്്്്12ോ
ണ്.ഗവര്്ണ്്ര്്ഫയല്്ഒപ്്ിട്്ത്പിന്റ്
ന്്്.അംഗങ്്ള്്ക്്്സമന്്സ്അയച്്
ത്ഓഗസ്്്്്14ോണ്.അന്്്തന്ന്
അംഗങ്്ള്്ക്്്എസ്എംഎസ്ംഇ-
നമയില്ംഅ യച്്്.
േിലവില്്സഭയിനലആദ്യേിരയി
നലമ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്ംമപ്ന്്ിമാര്്ഉള്്ന്പ്
നടയ്ള്്അംഗങ്്ള്്ഒര്കനസരയി
ല്്ഒരാനളന്്േിലയില്ംപിന്്ീട്ള്്
േിരയില്്ഒര്കനസരയില്്രണ്്്നപ
ര്്എന്്േിലയില്മാണ്ഇരിപ്്ിടംഒ
ര്ക്്ിയിട്്്ള്്ത്.ഇതിന്പകരംനൊ
വിഡ്മാേദണ്്ങ്്ള്്ക്്ന്സ്തമാ
യിഎല്്ാഅംഗങ്്ള്്ക്്്ംപ്പന്തയക
കനസരയില്്ഇരിപ്്ിടംഒര്ക്്ിസാ
മ്ഹികഅകലംപാലിക്്ാന്്േടപടി
യായി.അംഗങ്്ള്നടനമരപ്്്റത്്്
സാേിക്ട്സര്്സ്്ാപിക്്്ം.മ്ഖാവ
രണത്്ിോയിമാസ്ക്,ഷീല്്ഡ്എ
ന്്ിവയ്ംകകയ്റയ്ംലഭ്യമാക്്്ം.
േിയമസഭാമദ്്ിരത്്ിനലക്്്പ്പനവ
രിക്്്ന്്വര്നടരരീരതാപേിലപ
രിനോധിക്്്ന്്തിന്ള്്ഏര്്പ്്ാട്
നേയ്തിട്്്ണ്്്.
സന്മ്ളേദിവസംഅതിരാവിനല
തന്ന്അംഗങ്്ള്്ക്്്ആ്്്ിജന്്നട
സ്്്്്നേയ്്്ന്്തിന്ഉള്്സൗകര്യംേി
യമസഭാമദ്്ിരത്്ില്ംഎം.എല.

എനോസ്്്്ലില്ംഒര്ക്്ാന്്ആനോ
ഗ്യവക്പ്്്ഡയറക്റ്്നറച്മതലന്പ്
ട്ത്്ി.ആ്്്ിജന്്നടസ്്്്ില്്നോസിറ്്ീ
വ്ആക്ന്്അംഗങ്്ള്്ക്്്രാജ്യസ
ഭാനതരന്ഞ്ട്പ്്ില്്നോട്്്നരഖന്പ്
ട്ത്്ാന്്അവസരനോര്ക്്ിയതിന്
നരഷംസഭാേടപടികളില്്പന്ങ്ട്
ക്്ാനതേിയമസഭാമദ്്ിരംവിട്്്നോ
കാന്്അവസരനോര്ക്്്ം.
നോത്ജേങ്്ളക്്്ള്്പബ്്ിക്
ഗാലറി,സ്പീന്ക്ഴ്സ്ഗാലറിഎന്്ി
വയിനലക്്്പ്പനവരേംഉണ്്ായിരി

ക്്ില്്.ഒഫീഷ്യല്്ഗാലറിയില്്അവ
ര്യംനവണ്്ഉന്ദോഗസ്്ന്്ാര്്ക്്്മാപ്ത
നമപപ്നവരേമ്ണ്്ായിരിക്്്കയ്ള്്്
എന്്്േീഫ്നസപക്ട്്റിനയഅറിയിച്്ി
ട്്്ണ്്.്സനമ്്ളേദിവസംഅംഗങ്്ള്
നടനമഡിക്്ല്്നസവേങ്്ള്്ക്്ായി
സൗകരയ്നോര്ക്്ി.ആംബ്ലന്്സ്ം
മറ്്്നമഡിക്്ല്്സംവിധാേവ്ംലഭയ്
മാണ.്സഭയ്മായിബന്്നപ്്ട്ന്്
സ്്്്ാഫ്അംഗങ്്ള്നടആ്്്ിജന്്നട
സ്്്്്മ്ന്്ക്റായിേടത്്്ം.
േിയമസഭാമദ്്ിരവ്ംപരസരവ്ം
അണ്വിമ്ക്്മാക്്ാന്്േടപടിത്ട
ങ്്ി.സഭയ്ക്്്ള്്ില്്ഹാജരാക്ന്്
ഉന്ദോഗസ്്ര്നടഎണ്്ംപരമാവധി

ക്റയ്ക്്്ന്്തിനലക്്ായിമ്ഖ്യമ
പ്ന്്ി,ധേമപ്ന്്ി,പാര്്ലനമ്്്റികാര്യമ 
പ്ന്്ി,പ്പതിപക്്നേതാവ്എന്്ിവര്്
ഒഴിനകയ്ള്്വര്നടഅറ്്്്്ര്്മാനര
സഭയ്ക്്്പ്റത്്്നവയിറ്്്നേയ്്ണ
നമന്്്േിര്്ന്ദ്രംേല്്കിയിട്്്ണ്്്.
സന്മ്ളേേടപടികള്്നേരിട്്്സം
ന്പപഷണംനേയ്്ാന്്ോേല്കള്്ക്്്
അന്മതിയ്ന്ണ്ങ്്ില്ംഎല്്ാോേ
ല്കള്നടയ്ംക്യാമറകള്്സഭയ്ക്്്
ള്്ില്്അന്വദിക്്്ന്്തിന്ംപക
രംദ്ര്യങ്്ളലഭ്യമാക്്്ം.പ്പസ്്്ഗ്യാ

ലറികളില്്സ്്ലംലഭിക്്ാനതവര്
ന്്മാധ്യമപ്പവര്്ത്്കര്്ക്്്േിലവി
ല്്വീഡിനോക്യാമറകള്്ക്്ായിഉപ
നോഗിച്്്വര്ന്്ഗ്യാലറിയില്്താ
ല്്ക്്ാലികപ്പനവരേംഅന്വദി
ക്്്ം.പ്പസ്്്ഗാലറി,ഔന്ദോഗികഗാ
ലറിഎന്്ിവിടങ്്ളില്്ഒന്്ിടവിട്്ക
നസരകള്്മാപ്തംഅന്വദിക്്്ം.ഇല
ന്പ്ര്ണിക്നോട്്ിംഗ്യപ്ന്്ങ്്ള്്പ്പ
വര്്ത്്ിപ്്ിക്്ാന്്സാഹേര്യമില്്ാത്്
തിോല്്നോന്ട്ട്പ്്്ആവര്യമായിവ
ര്ന്്സദ്്ര്്ഭത്്ില്്കകകള്് ഉയ
ര്്ത്്ിനോഅംഗങ്്നളഎഴ്ന്ന്റ്്്
േിര്്ത്്ിനോനോന്ട്ട്പ്്്േടത്്ാോ
ണ്തീര്മാേം.

ചിറ്്ാറിലെമത്്ായിയ്ലെമരണം
സിബിഐഅനവ്േഷിക്്്ം
നൊച്്ി:പത്്േംതിട്്േിറ്്ാറില
നോറസ്്്്്കാര്നടകസ്്്്ഡിയിലി
രിന്ക്മത്്ായിഎന്്യ്വാവ്
മരിച്്സംഭവത്്ില്്സിബിഐ
അന്േേഷണം.നകസില്്സിബി
ഐഅന്േേഷണംആവര്യന്പ്
ട്്്ക്ട്ംബംേല്്കിയഹര്്ജി
പരിഗണിക്്്ന്പ്ള്്നൊടതി
യില്്േിന്്്ംവിമര്്രേംഉയര്
നമന്്തിരിച്്റിവിലാണ്സ
ര്്ക്്ാര്്തീര്മാേം.കഹന്ക്ട
തിനോലീസില്്േിന്്്ംറിന്പ്
ര്്ട്്്ആവര്യന്പ്ട്്ിര്ന്്്.ഈ
സാഹേര്യത്്ിലാണ്നകസ്സി
ബിഐയ്ക്്്വിട്ന്്ത്. ഇക്്ാ
ര്യംസര്്ക്്ാര്്നൊടതിനയഅ
റിയിക്്്ം.
പ്പതികളായവനരഅറസ്്്്്നേ
യ്്ാനതമ്തനദഹംസംസ്കരി
ക്്ിന്ല്ന്്േിലപാടില്്ഉറച്്്േി
ല്്ക്്്കയാണ്ക്ട്ംബം.മ
ത്്ായിയ്നടമ്തനദഹം25ദിവ
സമായിനോര്്ച്്റിയില്്സ്ക്്ി
ച്്ിരിക്്്കയാണ്.അതിേിനട
അനതസമയംവേംവക്പ്്്ഉ
ന്ദോഗസ്്ര്്ന്ക്തിനരകള്്
ന്ക്സ്എട്ക്്ാന്്പ്രമംേട
ക്്്ന്ന്ന്്ാനോപിച്്്നകരളഉ
ള്്ാടമഹാസഭരംഗന്ത്ത്്ി.
അന്േേഷണത്്ിന്്്വിരദാം
രങ്്ള്്,ച്മത്്ിയിരിക്്്ന്്വ
ക്പ്്്കള്്,മരണകാര ണം,
നോസ്്്്്നോര്്ട്്ംറിന്പ്ര്്ട്്്,േിയ
നോപനദരംഎന്്ിവഅടങ്്ിയ
വിരദമായറിന്പ്ര്്ട്്്കഹ
ന്ക്ടതിയില്്നൊട്ക്്ാന്്ത

യ്്ാറാക്്ിയിര്ന്്്.ഇതിേിനട
യാണ്വിവാദങ്്ള്്ഒഴിവാക്്ാ
ന്്സിബിഐഅന്േേഷണത്്ി
ന്ള്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാേം.
േിയമപരിരക്്യ്ള്്സ
ര്്ക്്ാര്്ഉന്ദോഗസ്്നരക്ട്ത
ല്്നതളിവ്കള്്കിട്്ാനതഅറ
സ്്്്്നേയ്താല്്പിന്്ീട്അന്േേ
ഷണഉന്ദോഗസ്്ര്്നൊടതിക
യനറണ്്ിവര്നമന്്ാണ്നോലീ
സിന്്്വാദം.എന്്ാല്്വേപാ
ലകനരപ്പതിപ്്ട്്ികയില്്നേ
ര്്ക്്ാത്്ത്ംഅറസ്്്്്നേയ്്ാ
ത്്ത്ംആനോപണവിനധയ
ര്്ക്്്മ്ന്്ക്ര്്ജാമ്യത്്ിന്വഴി
ഒര്ക്്്നമന്്ാണ്ക്ട്ംബത്്ി
ന്്്ആനോപണം.ഇതിേിനട
ആനോപണവിനധയരായവേ
പാലകരില്്ഭ്രിഭാഗവ്ംപട്്ിക
ജാതിപട്്ികവിഭാഗത്്ില്്ന്പ്ട്്
വരാനണന്്്ംഇന്പ്ള്്േടക്്്

ന്്സംഭവവികാസങ്്ള്്ഇവ
ര്്ക്്്മാേസികസംഘര്്ഷമ്
ണ്്ാക്്്ന്ന്ന്്്മാണ്നകരളഉ
ള്്ാടമഹാസഭഉയര്്ത്്്ന്്വാ
ദം.ഇനതല്്ാംവലിയവിവാദമാ
യിമാ റി.ഇനോനടയാണ്സ
ര്്ക്്ാര്്സിബിഐഅന്േേഷ
ണത്്ിന്പച്്ന്ക്ടികാട്്്ന്്
ത്.
നകസന്േേഷിക്്്ന്്ക്പകം
ഡിറ്്ാച്്്നമ്്്്ഡികവഎസ്പി
ആര്്.പ്പദീപ്ക്മാര്്അവധിയി
ല്്പ്പനവരിച്്നോനടക്പകം
പ്ബാഞ്്്ഡികവഎസ്പിആര്്.
സ്ധാകരന്്പിള്്യ്ക്്ാണ്
അന്േേഷണച്്്മതല.പ്പതികള്
നടഅറസ്്്്ിന് ള്്സാധ്യത
കവകിപ്്ിക്്ാോണ്വേംവ
ക്പ്്്ഉന്ദോഗസ്്ര്ംനോലീ
സ്ംതമ്്ില്ള്്ഒത്്്കളിക്്്
ന്്നതന്്ാണ്മത്്ായിയ്നടഭാ

ര്യഷീബയ്ംമറ്്്ക്ട്ംബാംഗ
ങ്്ള്ംആനോപിക്്്ന്്ത്.പ്പ
തികനളഅറസ്്്്്നേയ്്ാനതമ
ത്്ായിയ്നടമ്തനദഹംസംസ്
കരിക്്ിന്ല്ന്്േിലപാടില്്ഉറ
ച്്്േില്്ക്്്കയാണ്ക്ട്ംബം.
പത്്േംതിട്്സ്നപഷ്യല്്പ്ബാ
ഞ്്്ഡികവഎസ്പിയ്നടനേ
ത്ത്േത്്ില്ള്്അന്േേഷണം
രരിയായരീതിയിലന്ല്ന്്്ഹ
ര്്ജിയില്്ആനോ പിച്്ിര്ന്്്.ര
രിയായഅന്േേഷണംനവണ
നമന്്ാവര്യന്പ്ട്്്അധിക്ത
ര്്ക്്്േിനവദേങ്്ള്്േല്്കിയി
ട്്്ംഫലമ്ണ്്ായില്്.ഈസാഹ
േര്യത്്ിലാണ്സിബിഐ.ഉ
ള്്ന്പ്നടയ്ള്്ഏനതങ്്ില്ംനദ
രീയഏജന്്സിനകസന്േേഷ
ണംേട ത്്ാന്്േിര്്നദരിക്്ണ
നമന്്്ഹര്്ജിയില്്ആവര്യന്പ്
ട്്ത്.

അത്്ംമ്തൽ്്തിര്തോണംവനര
ഓൺലൈെിൽഓണവിര്ന്്്
തിര്വേന്്പ്രം: സംസ്്ാ
േ സാംസ്കാരിക വക്പ്്ി
ന്്്നേത്തേ്ത്്ില്്സൗത്്്
നോണ്് കള്്ച്്റല്് നസ്്്
റ്ം നകരള സര്്ക്്ാരിന്്്
സാംസക്ാരികവിേിമയനക
പദ്്്മായഭാരത്ഭവന്ംസംയ്
ക്്മായിഅത്്ംമ്തല്്തി
ര്നോണംവനര"മാനവലിമ
ലയാളം'എന്്കലാവിര്ന്്്
ഒര്ക്്്ന്്.്എല്്ാദിവസവ്ം
രാപത്ിഏഴ്മ്തല്്8.30വനര
യാണ്കലാവിര്ന്്.്മാനവലി
മലയാളംഓണ്്കലന്്അവ
തരണങ്്ള്നടഉദഘ്ാടേംഇ
ന്്്കവക്നന്്രംആറിന്ഗ
വര്്ണര്്ആരിഫ്മ്ഹമ്്ദ്ഖാ
ന്്േിര്്വഹിക്്്ം.സാംസക്ാ
രിക മപ്ന്്ിഎ.നക.ബാലന്്
അധയ്ക്്ോക്ം.സാംസക്ാ
രികവക്പ്്്നസപക്ട്്റിറാണി
നോര്്ജ,്ഡയറക്റ്്ര്്ടി.ആര്്.
സദാരിവന്്ോയര്്,പപ്നോദ്
പയ്്ന്്്ര്്,നപ്ോഫ.എം.ബാല
സ്പ്ബമണ്യംഎന്്ിവര്ംപ
നങ്്ട്ക്്്ം.

22: നോപ്ത ോനോടി, ക്്ാ
സിക്്ല്് കലാര്പങ്്ളില്
നടയ്ള്് മാത്കം.ത്ടര്്ന്്്
രാജസ്്ാേിനല കല്്നബറി
യ,േപ്കിന്ത്്ങ്്ള്്.

23: കാന്വോത്്വത്്ില്്
എട്്്കവികള്നടഓണക്്വി
തകള്ം ഓണസ്മ്തികള്ം.
ത്ടര്്ന്്് പഞ്്ാബിന്്് ഭാ
ങ്ഡാ,ല്ഡിന്ത്്ങ്്ള.

24: രാസ്പ്തീയസംഗീതക
ന്ച്രി, മാജിക് നമ്്്ലിസം
ആന്്ഡ്ബല്ണ്്ആര്്ട്,ഗ്
ജറാത്്ിനലരത്േ,ദണ്്ിയാ
ന്ത്്ങ്്ള.

25: കഥാപ്പസംഗം,േങ്യാ
ര്്ക്ത്്,്കമം.ഹരിയാേയി
നലഗ്മര്്,ഫാഗ്ന്ത്്ര്പ
ങ്്ള.

26: നകരളീയകലകള്ംപ്

ള്്്വന്്പാട്്്ംതിരിയ്ഴിച്്ി
ല്ംനേരന്്നകരളീയംരംഗാ
വതരണം,കരണാടകയിനല
നോല് ക്േിത, പ്ജാക്
േിതന്ത്്ഗാേങ്്ള.

27: ക്്ാസിക്്ല്്ന്ത്്ങ്്
ള്ംകാക്്ാരിശ്്ിോടകവ്ം,
തമിഴേ്ാട്്ില്്േിന്്്ള്്കാവ
ടി, തപ്്ാട്്ം അവതരണങ്്
ള്ം.

28: ത്ള്്ല്് പ്തയങ്്ള്ം
രാസ്പ്തീയസംഗീതകന്ച്രി
യ്ം ആപ്ന്്ാ പ്പനദരിന്്്
ലംബാഡി,ദിംസാന്ത്്ങ്്
ള്ം.

29: അതിജീവേ ഓണം
നോക് മ്യ്സിക്ബാന്്ഡ്ം
കളരിയ്ം,നകരളേടേഅവ
തരണങ്്ള്ം മഹാരാപ്ട്്യ്
നടലാവണി, നൊലിന്ത്്
ങ്്ള്ം.

30: രാജപ്രീവാര്യര്്അവ
തരിപ്്ിക്്്ന്്ഭരതോട്യവ്ം
മണിപ്്്രിന്്് നോല്്, താ
ങ്്്താന്ത്്ര്പങ്്ള്ം

31: കല്്റനോപന്്,പര്ീറാം,
അേിതാ നഷയ്ക്്്, കല്യാ
ണി,അന്പ്പവീണ്്എന്്ിവ
ര്്അവതരിപ്്ിക്്്ന്് പ്രാവ
ണസംഗീതം,കാശ്മീരില്്േി
ന്്്ള്്റൗഫ്,േഗ്്ന്ത്്ാ
വതരണങ്്ള.
മാനവലിമലയാളംകലാവി
ര്ന്്്
https://www.facebook.com/A
K.Balan.Official/

https://www.facebook.com/
BharatBhavanKeralaOfficial/,
https://www.facebook.com/szc
c1986 
എന്്ീനഫസ്ബ്ക്നപജ്
കളില്ം സാംസ്കാരിക വ
ക്പ്്ിന്കീഴില്ള്്സ്്ാപേ
ങ്്ള്നട നോഷ്യല്് മീഡിയ
നപജ്കളില്ം തത്്മയം ല
ഭ്യമാക്ം.

സകല്്പോ:വിതെണക്്ാര
ക്റവ്നിേത്്ണയമന്്്സിഎംഡി
തിര്വേന്്പ്രം:സക്ല്നൊനറഷനകടകളവഴിവി
തരണംനേയ്്്ന്്11ഇേഓണക്്ിറ്്ിനലഒരിേമായര
രക്്രയ്നടത്ക്്ത്്ിലക്റവ്ണ്്ായാലവിതരണ
ക്്ാരക്റവ്േികത്്ണനമന്്്േിരന്ദ്രിച്്്ഡിന്പ്മ
നേജരമാരക്്്സ രക്്്ലരേലകിയതായിസക്ല്നൊ
സിഎംഡി(ഇന-ോരജ്്്)അലിഅസ്ഗരപാഷഅറി
യിച്്്.
ഇത്മായിബന്്ന്പ്ട്്്ഓഗസ്്്്്11,12തീയതികളില
വിരദമായസരക്്്ലറാണ്േലകിയിട്്്ള്്ത്.ത്ക്്
ക്്്റവ്പ്രദ്്യിലന്പ്ട്്ാലവിതരണക്്ാനരസക്ല്
നൊവിളിച്്്വര്ത്്ിക്റവ്പരിഹരിച്്്വിതരണം
നേയ്്ാോണ്േിരന്ദ്രിച്്ിട്്്ള്്ത്.വിതരണക്്ാരഅ
ങ്്നേനേയ്തിന്ല്ങ്്ിലസക്ല്നൊറീപാക്്്നേയ്ത്
വിതരണംനേയ്്്ം.റീപാക്്്നേയ്്്ന്്നേലവ്വിതര
ണക്്ാരിലേിന്്്ഈടാക്്ാന്ംസരക്്്ലറിലേിര
ന്ദ്രിച്്ീട്്്ള്്താ യ്ംസിഎംഡിഅറിയിച്്്

പപ്പാക്സിപോട്്്
ജനാധിപതയ്വിര്ദ്്ം:
മ്ല്്പ്്ള്്ി
തിര്വേന്്പ്രം:തന്ദ്രസ്േയംഭരണസ്്ാപേങ്്ളി
നലക്്്ള്്തിരന്ഞ്ട്പ്്ില്്ന്പപാക്സിനോട്്്കള്്നേ
യ്്ാന്ംനോസ്്്്ല്്നോട്്്കള്്ഏര്്ന്പ്ട്ത്്ാന്ംഏകപ
ക്്ീയമായിതീര്മാേനമട്ത്്സംസ്്ാേതിരന്ഞ്ട്
പ്്്കമ്്ീഷന്്്േീക്്ംജോധിപത്യവിര്ദ്്വ്ംഏകാ
ധിപത്യപരവ്മാനണന്്്ംഇതിനേനൊണ്്പ്ഗസ്ംപ്പ
തിപക്്പാര്്ട്്ികള്ംഅംഗീകരിക്്്ന്്പ്പശ്േമിന്ല്
ന്്്ംനകപിസിസിപ്പസിഡ്്്്മ്ല്്പ്്ള്്ിരാമേപ്ദ്്ന്്.
ഇതിോയിേിയമനഭദഗതികള്്നൊണ്്്വരാന്്ക
മ്്ീഷന്്സര്്ക്്ാരിനൊട്ആവര്യന്പ്ട്്വിവരംമാധ്യമ
ങ്്ളില്നടയാണ്അറിയാന്്കഴിഞ്്ത്.ഇത്്രംകാ
ര്യങ്്ള്്നകരളത്്ിനലഅംഗീക്തരാപ്ട്്ീയപാര്്ട്്ികള്
മായിേ ര്്ച്്നേയ്്ാനതഏകപക്്ീയമായിതീര്മാേനമ
ട്ക്്്ന്്കമ്്ീഷന്്്സമീപേംനേരന്ത്നോട്്ര്്പട്്ി
കയ്നടകാര്യത്്ില്മ്ണ്്ായിര്ന്്്.

2015 നലനോട്്ര്്പട്്ികഅടിസ്്ാേമാക്്ിയനോനട
2016നലഅസംബ്്ിതിരന്ഞ്ട്പ്്ില്ം2019നലപാര്്ല
നമ്്്്തിരന്ഞ്ട്പ്്ില്ംനോട്്്നേയ്തവര്്ഉള്്ന്പ്നട
കഴിഞ്്അഞ്്്വര്്ഷംനോട്്വകാരംനേടിയവനര
ല്്ാംവീണ്്്ംഅ നപക്്േല്്കിനോട്്ര്്പട്്ികയില്്നപ
ര്നേര്്ന്ക്ണ്്ഗതിനകട്ണ്്ാക്്ിയഏകപക്്ീയവ്ംജ
ോധിപത്യവിര്ദ്്മായതീര്മാേമാണ്നേരന്ത്ക
മ്്ീഷന്്കകന്ക്ണ്്ത്.
നതരന്ഞ്ട്പ്്്മായിബന്്ന്പ്ട്്്ള്്കാര്യങ്്ള്്
സാധാരണനേയ്്ാറ്ള്്ത്നോനലരാപ്ട്്ീയപാര്്ട്്ികള്
മായിേര്്ച്്േടത്്ിഅഭിപ്പായസമേ്േയമ്ണ്്ാക്്്വാ
ന്്യാനോര്സമീപേവ്ംകമ്്ീഷന്്സ്േീകരിച്്ിന്ല്ന്്്
മ്ല്്പ്്ള്്ിക്റ്്ന്പ്ട്ത്്ി.

നെല്്്സംഭരണത്്ിൽ
വൻഅഴിമതിനെന്്്
പി.ടി.തോമസ്
തിര്വേന്്പ്രം:സംസ്്ാേ
ന്ത്ഒന്്രലക്്ംനേല്്ക്ഷി
ക്്ാരില്്േിന്്്ള്്നേല്്്സംഭര
ണത്്ില്്പ്പതിവര്്ഷം73നൊടി
ര്പയ്നടവന്്അഴിമതിേടക്്്
ന്്്നവന്്്പി.ടി.നോമസ്എം
എല്്എ.ക്ഷിക്്ാരില്്േിന്്്ം
സംഭരിക്്്ന്്നേല്്്മില്്്കാ
ര്്ക്്്നൊട്ത്്്തിരിനകവാ
ങ്്്ന്്അന്പാതംക്റച്്ത്മ്
ലമാണ്അഴിമതിസംഭവിക്്്
ന്്ത്.
മ്ഖ്യമപ്ന്്ിപിണറായിവിജയ
ന്്്സാന്്ിധ്യത്്ില്്2018ജന്
വരിപതിനൊന്്ിന്ക്ടിയനോ
ഗത്്ിലാണ്അമ്്നോളംവ
ന്്കിടമില്്്കാനരസഹായിക്്്
ന്്തരത്്ില്ള്്തീര്മാേനമട്
ത്്ത്.നേല്്്സംഭരണത്്ിന്
താങ്്്വില,പാക്്ിംഗ്ോര്്ജ്,
ന്പപാസസിംഗ്ോര്്ജ്,പ്ടാന്്സ്
നോര്്ന്ട്ഷന്്ോര്്ജ്,മറ്്്േിക്
തിഉള്്ന്പ്നടഎല്്ാേിലവ്ക
ള്ംനകപ്ദ്്സര്്ക്്ാരാ ണ്േല്്കി
വര്ന്്നതന്്്ംപി.ടി.നോമസ്പ
പ്തസന്മ്ളേത്്ില്്പറഞ്്്.മി
ല്്്കാര്്ക്്്ഒര്ക്േി്്്ല്്നേല്്്
േല്്കിയാല്്68കിനോഅരിയാ
ണ്സര്്ക്്ാരിന്മില്്്കാര്്തി
രിനകേല്്നകണ്്ത്.ഇത്നകപ്ദ്്
സര്്ക്്ാര്്േിശ്്യിച്്ിട്്്ള്്അ
ന്പാതമാണ്.ഇത്സംബന്്ി
ച്്്നകപ്ദ്്സംസ്്ാേസര്്ക്്ാര്
കള്്തമ്്ില്്ധാരണാപപ്തവ്ം
േിലവില്ണ്്്.
എന്്ാല്്നകപ്ദ്്സര്്ക്്ാരി
ന്്്അന്മതിയില്്ാനതതിരി
നകേല്്ക്ന്്അരിയ്നടഅന്
പാതം68കിനോയില്്േിന്്്ം
64.5കിനോയായിമില്്്കാര്്ക്്്
ക്റച്്്േല്്ക്കയായിര്ന്്്.ഇ
ത്മ്ലംവന്്കിടമില്്്കാര്്ക്്്

പ്പതിവര്്ഷം73നൊടിര്പയ്
നടഅമിതലാഭംഉണ്്ാക്്ാന്്മ്
ഖ്യമപ്ന്്ിതന്ന്ക്ട്്്േില്്ക്്്ക
യായിര്ന്്്നവന്്്ംപി.ടി.നോ
മസ്പറഞ്്്.
തിരിനകതര്ന്്68രതമാേം
അരിയില്്പലന്പ്ഴ്ംകരിഞ്്
ന്്യില്്പ്ബാന്്ഡ്അരിയായി
നോവ്കയ്ംമില്്്ടമകള്്ഗ്ണ
േിലവാരംക്റഞ്്അരിഅേ്യ
സംസ്്ാേങ്്ളില്്േിന്്്ംനൊ
ണ്്്വന്്്ക്ട്്ികലര്്ത്്ിേ
ല്്ക്കയാനണന്്്ംഈഅരി
യാണ്മിക്്ന്പ്ഴ്ംനറഷന്്കട
കളില്നടലഭിക്്്ന്്നതന്്്ം
പി.ടി.നോമസ്പറഞ്്്.ക്ത്യമാ
യവിവരങ്്ള്്കിട്്ിയതിന്്്അ
ടിസ്്ാേത്്ിലാണ്മ്ഖ്യമപ്ന്്ി
യ്നടമകള്്ന്ക്തിനരതാന്്ആ
നോപണംഉന്്യിച്്നതന്്്ംഅ
ന്ല്ങ്്ില്്മ്ഖ്യമപ്ന്്ിനകസ്നൊ
ട്ക്്ന്ട്നയന്്്ംപി.ടി.നോമസ്.
തന്്്ആനോപണത്്ിന്ഇ
ത്വനരയ്ംധേമപ്ന്്ിനോനക
എസ്എഫ്ഇനേയര്്മാനൊവി
രദീകരണംേല്്കിയിട്്ില്്.ത
ന്്്ആനോപണങ്്ള്്ക്്്നര
ഷംമ്ഖ്യമപ്ന്്ിയ്നടമകള്നടക
മ്്ിേിയായഎക്സാനോജിക്്ി
ന്്്നവബ്കസറ്്്അപ്പതിക്്്യ
മായത്ഇത്വനരയ്ംതിരിനക
വന്്ിട്്ില്്.കരിമണല്്കര്്ത്്ാ
കമ്്ിേിഎന്്ിോണ്മ്ഖ്യമ
പ്ന്്ിയ്നടമകള്നടകമ്്ിേിയില്്
അ  മ്്ത്ലക്്ംര്പേിന്ക്പിച്്
ത്.പിഡബ്്്യ്സിയ്നടഡയറക്റ്്ര്്
എങ്്നേഏകാംഗഡയറക്റ്്ര്്
മാപ്തമ്ള്്എക്സാനോജിക്്ി
ന്്്കണ്്സള്്ട്്്്്ായിഎന്്്വ്യ
ക്്മാക്്ണനമന്്്ംപി.ടി.നോമ
സ്പപ്തസന്മ്ളേത്്ില്്ആവ
ര്യന്പ്ട്്്.

<ഹൈകക്്ടതിയ്ടടവിമര്്ശനംഭയന്്്അര്്ദ്്രാതത്ിയില്്തീര്മാനം

സിബിഐയ്ക്്്കേമാറാന്്കൈപക്്ടതിനിര്്പദശം
നൊച്്ി:േിറ്്ാറില്്വേപാലകര്നടകസ്്്്ഡി
യില്്ദ്ര്ഹസാഹേര്യത്്ില്്മരിച്്ഫാംഉ
ടമമത്്ായിയ്നടനകസില്്അന്േേഷണം
അടിയന്്രമായിസിബിഐയ്ക്്്കകമാറാ
ന്്കഹന്ക്ടതിേിര്്നദരം.ഭാര്യസമര്്പ്്ി
ച്്ഹര്്ജിപരിഗണിച്്ാണ്നൊടതിേിര്്നദ
രം.അന്േേഷണംസിബിഐക്്്കകമാറാ
ന്്തീര്മാേിച്്തായിസര്്ക്്ാര്്അറിയിച്്പ
ശ്്ാത്്ലത്്ിലാണ്ഹര്്ജിതീര്്പ്്ാക്്ിയത്.

സിബിഐഅന്േേഷണന്ത്എതിര്്ക്്ിന്ല്
ന്്്സര്്ക്്ാര്്കഹന്ക്ടതിനയഅറിയിച്്ി
ര്ന്്്.ഭാര്യയ്നടഹര്്ജികഹന്ക്ടതിപരി
ഗണിക്്ാേിരിന്ക്യായിര്ന്്്ഇക്്ാര്യത്്ി
ല്്സര്്ക്്ാര്്തീര്മാേനമട്ത്്ത്.അനതസ
മയംവേംവക്പ്്്കസ്്്്ഡിയിലിരിന്ക്മരിച്്
മത്്ായിയ്നടമ്തനദഹം25ദിവസമായി
സംസ്ക്്രിക്്ാനതനോര്്ച്്റിയില്്സ്ക്്ി
ച്്ിരിക്്്കയാണ്.

പാലക്്ാട്പപ്വാസിയെമര്്ദിച്്സംഭവം;
13പപര്്യക്്തിയെപേസ്
പാലക്്ാട്നോക്്്ക്ലിേല്്കാത്്തിന്്്നപരില്്പ്പ
വാസിവ്യവസായിക്്്മര്്ദേനമറ്്സംഭവത്്ില്്13നപ
ര്്ന്ക്തിനരനപാലീസ്നകനസട്ത്്്.സിഐടിയ്,
ഐഎന്്ടിയ്സിനതാഴിലാളികള്്ക്്്എതിരായാണ്
ആലത്്്ര്്നപാലീസ്നകനസട്ത്്ത്.ഭീഷണിന്പ്ട്
ത്്ിപണാപഹരണംേടത്്ാന്്പ്രമിക്്ല്്,മര്്ദേംഎ
ന്്ീവക്പ്്്കള്്നേര്്ത്്ാണ്നകനസട്ത്്ിരിക്്്ന്്
ത്.തന്്്കടയിനലക്്്വന്്നലാഡിറക്്ിയതിോണ്ക
ഴേിച്ങ്്ന്ത്പ്പവാസിവ്യവസായിദീപക്്ിന്കഴി
ഞ്്ദിവസംസിഐടിയ്,ഐഎന്്ടിയ്സിനതാഴിലാ
ളികള്നടമര്്ദേനമറ്്ത്..ദീപകിനേമര്്ദിച്്സംഭവത്്ി
ല്്13ച്മട്്്നതാഴിലാളികള്്ന്ക്തിരായാണ്നപാലീസ്
നകനസട്ത്്ത്.ഭീഷണി,പണാപഹരണംേടത്്ാന്്
പ്രമിക്്ല്്,മര്്ദേംഎന്്ീവക്പ്്്കളാണ്13നപര്്ന്ക്
തിനരയ്ംച്മത്്ിയിട്്്ള്്ത്.

സമമ്്ളനദിവസംഅതിരാവിലെതലന്്അംഗങ്്ള്്ക്്്
ആന്്്ിജന്്ലെസ്്്്്ലെയ്്്ന്്തിന്ഉള്്സൗകരയ്ം
നിയമസഭാമന്്ിരത്്ിലം്എം.എൽ.എമോസ്്്്െിലം്
ഒര്ക്്ാന്്ആമോഗയ്വക്പ്്്ഡയറകറ്്്ലറച്മതെലപ്്ട്ത്്ി.



General6 2020ഓഗസു്ുുു22ശനി

മി ൽ മ ജീ വ ന കുുാ ര ുമട
ഓ ണം സോ ണ സ ്
പരു ഖയുാ രി ചുുു  
ൈളമനശരി:മിൽമജീവനകുുാരു
നടഓണംനോണസ,്നഫസുുുുി
വൽഅലവൻസ്എനുുിവതീ
രുമാനിചുുു.ഇതനുസരിചു്ുനോ
ണസംുനഫസുുുുിവൽഅലവൻ
സംുസർകുുാർഉതുുരവനുസ
രിചുു് നൽകുനുുതിനംു നപർ
നോമൻസ് അലവൻസായി
29,000 രുപയംു നഫസുുുുിവൽ
അഡവുാൻസ്ആയി55,000രു
പനൽകുനുുതിനംുധാരണയാ
യി.കുടാനത2,000രുപയുനട

ഉൽപനുുകുപുുണംുനൽകംു.
എറണാകുളം നമഖലാ യു

ണിയൻഓഫീസിൽനടനുുനഗുട
ഡുയുണിയൻ,മാനനജനുമൻറു
െർചുുയിൽമിൽമഎംനലുുയീസ്
യുണിയൻ(സിഐടിയ)ുഭാര
വാഹിൈളായ നൈ. െഗദുുുൻപി
ളുു,എം.പി.വിദയുാനദുുൻ,വി.
നൈ.കബജ,ുമാതയുുഐസകു്ു,
എ.ആർ.സിന,ുവി. വിനോദ,ു
ടി.ആർ.രഞജുിതുതുടങുുിയവ
ർപനങുുടുതുുു.

ഹൈ ഫ ുഭ വ നം: വി ജി ൈ ന സ ്
അ സനുവ ഷ ണ മാ ോം- സോ ടി സയ രി 
തിരുവനനുുപുരം:കലഫുമിഷനുനവണുുിയുഎഇയിനലസ
നുുദുുസംഘടനയായനറഡുഗൈുസനു്ുുവടകുുാനചുുരിയിൽനി
ർമിചുുുനോണുുിരികുുുനുുഫുുാറുു്സമുചുുയവുമായിബനുുനപുുടുു്
ഉയർനുുൈമുുിഷൻഇടപാടുമായിബനുുനപുുടു്ുഅനനുവഷണം
നടതുുുനുു നൈഗദുുു ഏജൻസിൈളായ എൻഐഎ, ൈസുുുും
സ,്എൻനോഴസുന്മനുു്ുഎനുുിവയകുുുുപുറനമ,സംസുുാന
വിജിലൻസിനുഅനനുവഷികുുാനാവുനമങുുിൽഅതിനുസർ
കുുാർനടപടിഎടുകുുണനമനു്ുസിപിഎംസംസുുാനനസഗൈു
ടുുറിനോടിനയരിബാലകുഷണ്ൻവാർതുുാസനമുുളനതുുിൽ
ആവശയുനപുുടുുു.
നിയമപരമായിഏതനനുവഷണതുുിനംുപാർടുുിഎതിരലുു.

ൈമുുിഷൻവാങുുിയിടുുുനണുുങുുിൽകുറുുകുുാർനകുുതിനരനടപ
ടിഎടുകുുണം.ൈമുുിഷൻവാങുുിയതുസിപിഎനമുുഎൽഡി
എനോകലഫുമിഷനോഅലുു.യുഎഇനോണസുനലറുുുമാ
യിബനുുനപുുടുുവർനകുുതിനരയാണുആനകുുപം.വടകുുാനചുു
രിയിനലഫുുാറുുിനനുുുസുരകുുയംുഉറപുുുംകലഫുമിഷൻപരി
നോധികുുനടു.ു
വൻനോതിൽപണംമുടകുുിനഗുോഫഷണൽടീമുൈനളഉ

പനോഗിചുുാണുയുഡിഎഫുഗപുൊരണംനടതുുുനുുത.ുരണുുാം
ലാവലിൻഎനുുാണുകലഫുപദുുതിനയ
പുുറുുിയുഡിഎഫുൈണവീനറുനടആനകുു
പം.ഒനുുാംലാവലിനുഎനുുുസംഭവിചുുു
നവനു്ുഓർമനവണം.സിബിഐനോടതി
യംുകഹനകുുടതിയംുരാഗഷുുുീയനഗുപരിത
മായആനൈസ്തളുുിയതാനണനു്ുനോടി
നയരിഓർമിപുുിചുുു.
രാജയുസഭാനതരനഞുുടുപുുിൽയുഡിഎ

ഫിനു നോടുുുനൊർചുു ഉണുുാവംു. നോസ്
നൈ.മാണിയുനടഇതുസംബനുുിചുുനില
പാടുസവുാഗതാർഹമാണ.ുഅനദുുഹവുമായി
ഒരുെർചുുയംുനടതുുിയിടുുിലുു.എൽഡിഎ
ഫാണുഇനതപുുറുുിതീരുമാനിനകുുണുുത.ുഅ
വിശവുാസഗപുനമയംയുഡിഎഫിനുതിരിചുു

ടിയാവംു.
തുർകുുിയിനലഗൈുിസത്യുൻപളുുിമുസ്ലിംപളുുിആകുുിയ

തിലംുഅനോധയുയിൽസുഗപുീംനോടതിനിർനദശംമറിൈട
നു്ുഗപുധാനമഗനുുുിശിലാനയുാസംനടതുുിയതിലംുനദശീയവി
ദയുാഭയുാസനയതുുിലംുയുഡിഎഫിനുസവുനുുമായിഅഭിഗപുാ
യമിനലുുനുുുംമുനുുണിയിനലൈകുുിൈളംുനനതാകുുളംുവയുതയു
സത്അഭിഗപുായങുുൾഗപുൈടിപുുികുുുൈയാനണനുുുംഇതുയു
ഡിഎഫുശിഥിലമാവുനുുതിനനുുുനതളിവാനണനുുുംനോടിനയ
രിചുണുുികുുാടുുി.
""ഞാൻപുജയിലംുമഗനുുുതുുിലംുവിശവുസികുുുനുുആളലുു.

ഗപുതിപകുുനനതാവുൈലുുുവചുുനുണഗപുെരിപുുികുുുൈയാണ.ു
ആർഎസഎ്സിനനഎതിർകുുുനുുഞാൻവർഗീയവാദിയാ
ണനുുാണുനെനുുിതുുലയുനടആനകുുപം.തലനശരിൈലാപ
ൈാലയളവിൽആർഎസഎ്സ്ഉയർതുുിയആനകുുപംനെ
നുുിതുുലഏനറുുടുനകുുണുുിയിരുനുുിലുു''-നോടിനയരിപറഞുുു.
നോവിഡുബാധിതരുനടസമുുർകുുവിവരതുുിനായിനോണ
നരഖൈൾസർകുുാർസവുീൈരികുുുനുുതിനനതിനരകഹനകുു
ടതിനയസമീപിചുുഗപുതിപകുുനനതാവിനുശകുുമായതിരിചുു
ടിയാണുൈിടുുിയനതനുുുംഅനദുുഹംഅറിയിചുുു.

തിരവ്നത്്പര്ം വിമാനത്്ാവളം
സംസ്്ാനത്്ിന ്നൽകണം: 
ഉമ്്ൻ്് ൊണ്്ി
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനസർുുകുുാ

ർുുതയാനറങുുിൽുുനോതുനമഖലാസുുാപന
ങുുൾുുഏനറുുടുകുുാൻുുനൈഗദുുുസർുുകുുാർുുഅ
തിനുമുൻുുഗണനനൽൈണനമനുുുമുൻുുമു
ഖയുമഗനുുുിഉമുുൻുുൊണുുി.തിരുവനനുുപുരം
വിമാനതുുാവളതുുിനനുുുനലലനടപടിൈളി
ൽുുപനങുുടുതുുതാണുസംസുുാനസർുുകുുാ
രിനുസംഭവിചുുവീഴെുനയനുുുംഅനദുുഹം.
അദാനി ഗരുുപുുിനനകുുാൾുു നെറിയതുൈ
നൈുവാടു്ുനെയതുുസംസുുാനസർുുകുുാർുുപു
റതുുായി. നലലതുുിൽുു പനങുുടുതുു് പുറ
തുുായതുമുലംതുടർുുനുുുളുു നിയമനോ
രാടുുതുുിൽുുസർുുകുുാരിനനുുുനിലദുർുുബല
മായി-ഉമുുൻൊണുുിപറഞുുു.
തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളംഏ

നറുുടുകുുാൻുുസംസുുാനസർുുകുുാർുുതയാ
റായിരുനുുു.ഇതുുരംസാഹെരയുങുുളിൽ
നലലനൊഴിവാകുുിെർുുചുുയിലുനടധാരണ
യുണുുാകുുി സംസുുാന സർുുകുുാരിനു
കൈമാറുൈയാണു നവണുുത.ു എനുുാൽ,
നൈഗദുുുംഅതുസവുൈാരയുനമഖലയകുുുുകൈ
മാറാനാണുതീരുമാനിചുുത.ുഇതുനഫഡറ

ൽുുസംവിധാനനതുുദുർുുബലനപുുടുതുുുനമ
നു്ുഉമുുൻൊണുുി..
സാധാരണഗതിയിൽുു നഷുുതുുിനോടു

നുുസുുാപനങുുളാണുസവുൈാരയുവതൈുരി
കുുുനുുത.ുലാഭൈരമായംു മാതുൈാപരമാ
യംുഗപുവർുുതുുികുുുനുുതിരുവനനുുപുരം
വിമാനതുുാവളതുുിനു636ഏകുുർുുസുുല
വുമുണു്ു.
മിൈചുുരീതിയിൽുുഗപുവർുുതുുികുുുനുുവി

മാനതുുാവളംവിൽകുുുനുുതിൽദുരുഹത
യുണു്ു.
ഗപുനതുയൈൈമുുനിരുപീൈരിചുു്വിമാന

തുുാവളതുുിനനുറനടതുുിപു്ുഏനറുുടുകുുാം
എനുുാണുസംസുുാനംനൈഗദുുുനതുുഅറി
യിചുുത.ുരാജയുനതുുതനനുുആദയുനതുുസം
യുകുുസംരംഭമായനോചുുിവിമാനതുുാ
വളം,അനതമാതുൈയിൽുുഗപുവർുുതുുികുുു
നുുൈണുുുർുുവിമാനതുുാവളംതുടങുുിയവ
വിജയൈരമായിനടതുുുനുുഅനുഭവസ
മുുതുു്നൈരളതുുിനുണുു്.-ഉമുുൻുുൊണുുി
ചുണുുികുുാടുുി.

മേഖരിക്്്ന്്ത ്ടവർ
ചൊമക്ഷ്ൻ മരഖകൾ;
ചെന്്ിത്്ലയച്ട ഹർ്്ജി
തീർ്്പ്്ാക്്ി
നോചുുി:നോവിഡ1ു9നോഗിൈ
ളുനട നോണുു വിളി നരഖൈൾുു
നശഖരികുുാനുളുു സർുുകുുാർുു
തീരുമാനതുുിനനതിനര ഗപുതി
പകുുനനതാവുരനമശുനെനുുി
തുുല നൽുുൈിയഹർുുജികഹ
നുകുടതിതീർുുപുുാകുുി. നോവി
ഡു നോഗിൈളുനട ടവർുു നോ
നകുുഷൻുു മാഗതുനമപരിനോധി
കുുുനുുുളളുഎനുുസംസുുാന
സർുുകുുാരിനനുുുവാദം നോടതി
അംഗീൈരിചുുു.ദിവസവംുനോ
വിഡുനോഗിൈളുനടഎണുുംകു
ടുൈയാണ.ുഇതുുരതുുിനോരു
തീരുമാനംസർുുകുുാർുുഎടുതുു
തിൽുു അപാൈതയിനലുുനുുും
നോടതി.
നിലവിനല ഗപുനതുയൈസാഹ

െരയുംമനസിലാകുുണം.നസലുുു
ലാർുുൈമുുനിൈനളഹർുുജിയിൽുു
ഉൾുുനപുുടുനുതുണുുൈാരയുമിലുു.ട
വർുുവിവരങുുൾഎടുകുുുനുുതി
ൽുുകുഴപുുമിലുുഎനുു്ഇനുുനല
പറഞുുിടുു്എനുുാണുഇനുു്പു
തിയൈാരയുങുുൾുുപറയുനുുനത
നുുുംനോടതിനെനുുിതുുലയു
നട അഭിഭാഷൈനോടു നോദി
ചുുു.ടവർുുനോനകുുഷൻുുമാഗതും
ഉൾുുനപുുടുതുുിവിവരങുുൾുുനശ
ഖരികുുുനുുുനവനുു് വയുകുുമാ
കുുി സർുുകുുാർുു ഉതുുരവിറകുു
ണം. വയുകുുിസുരകുു ഉറപുുാ
കുുാൻുു നവണുു നടപടിൈൾുു
സർുുകുുാർുുഉറപുുാകുുണനമനുുും
നോടതിപറഞുുു.
സമുുർുുകുു പടുുിൈ തയാറാ

കുുാൻുു വിവരനശഖരണം നട
തുുുനുുതു മൗലിൈാവൈാശങുു
ളുനടലംഘനമാനണനുു്ചുണുുി
കുുാണിചുുാണു നെനുുിതുുല
നോടതിനയസമീപിചുുത.ുനോ
വിഡുനോഗിൈളുനടവിശദാംശ
ങുുൾുുപരിനോധികുുുനുുതിനാ
യി നോൾുു നഡറുുാനറനുകുഡു
ൈൾുു ആവശയുമിനലുുനുു് നൈസ്
പരിഗണികുുനവസർുുകുുാർുുൈ
ഴിഞുുദിവസംനോടതിനയഅ
റിയിചുുു. വിവരനശഖരണതുുി
നായിടവർുുനോനകുുഷൻുുനഡ
റുുമാഗതുനമആവശയുമുളുുു.നോ
ഗംസുുിരീൈരിചുുദിവസതുുിനു
പിനുനുടുുുളുു14ദിവസനുതുട
വർുുനോനകുുഷൻുുവിവരങുുൾുു
മാഗതുനമഇതുുരതുുിൽുുനശഖരി
കുുുനുുുളുുുഎനുുുംസർുുകുുാർുു
വയുകുുമാകുുിയിരുനുുു.
നോചുുി:നോവിഡുനോഗിൈ

ളുനട നോണുു വിളി നരഖൈൾുു

നശഖരികുുാനുളുു സർുുകുുാർുു
തീരുമാനതുുിനനതിനര ഗപുതി
പകുുനനതാവുരനമശുനെനുുി
തുുല നൽുുൈിയഹർുുജികഹ
നുകുടതിതീർുുപുുാകുുി. നോവി
ഡു നോഗിൈളുനട ടവർുു നോ
നകുുഷൻുു മാഗതുനമപരിനോധി
കുുുനുുുളളുഎനുുസംസുുാന
സർുുകുുാരിനനുുുവാദം നോടതി
അംഗീൈരിചുുു.ദിവസവംുനോ
വിഡുനോഗിൈളുനടഎണുുംകു
ടുൈയാണ.ുഇതുുരതുുിനോരു
തീരുമാനംസർുുകുുാർുുഎടുതുു
തിൽുു അപാൈതയിനലുുനുുും
നോടതിഅഭിഗപുായനപുുടുുു.നില
വിനലഗപുനതുയൈസാഹെരയുംമ
നസിലാകുുണനമനുു് രനമശു
നെനുുിതുുലയുനട അഭിഭാഷ
ൈനോടു നോടതി പറഞുുു.
നസലുുുലാർുു ൈമുുനിൈനള ഹ
ർുുജിയിൽുു ഉൾുുനപുുടുനുതുണുു
ൈാരയുമിലുു.ടവർുുഡീനറുുയിൽുുസ്
എടുകുുുനുുതിൽുു കുഴപുുമിലുു
എനുു് ഇനുുനല പറഞുുിടുു്എ
നുുാണുഇനുു്പുതിയൈാരയുങുു
ൾുുപറയുനുുനതനുുും നോടതി
രനമശുനെനുുിതുുലയുനടഅഭി
ഭാഷൈനോടു നോദിചുുു. ടവർുു
നോനകുുഷൻുുമാഗതുംഉൾുുനപുുടു
തുുി വിവരങുുൾുു നശഖരികുുു
നുുുനവനുു് വയുകുുമാകുുി സ
ർുുകുുാർുുഉതുുരവിറകുുണം.വയു
കുുിസുരകുുഉറപുുാകുുാൻുുനവ
ണുുനടപടിൈൾുുസർുുകുുാർുുഉറ
പുുാകുുണനമനുുുംനോടതിപറ
ഞുുു.
സമുുർുുകുു പടുുിൈ തയുുാറാ

കുുാൻുു വിവരനശഖരണം നട
തുുുനുുതു മൗലിൈാവൈാശങുു
ളുനടലംഘനമാനണനുു്ചുണുുി
കുുാണിചുുാണു രനമശു നെനുുി
തുുലനോടതിനയസമീപിചുുത.ു
നോവിഡു നോഗിൈളുനട വിശ
ദാംശങുുൾുുപരിനോധികുുുനുു
തിനായി നോൾുു നഡറുുാ നറ
നുകുഡുൈൾുുആവശയുമിനലുുനുു്
നൈസ് പരിഗണികുുനവ സ
ർുുകുുാർുുൈഴിഞുുദിവസംനോട
തിനയഅറിയിചുുു. വിവരനശഖ
രണതുുിനായി ടവർുു നോനകുു
ഷൻുുനഡറുുമാഗതുനമആവശയുമു
ളുുു.നോഗംസുുിരീൈരിചുുദിവ
സതുുിനുപിനുനുടുുുളുു14ദിവ
സനുതുടവർുുനോനകുുഷൻുുവി
വരങുുൾുുമാഗതുനമഇതുുരതുുി
ൽുുനശഖരികുുുനുുുളുുുഎനുുും
സർുുകുുാർുു വയുകുുമാകുുിയിരു
നുുു.

എനുുസോഴുസ്മമനു്ുു സേസിൽുു സവുപുനയകുു്ു ജാമയുമിലുു
നോചുുി:സവുർുുണകുുടതുു് നൈസിനലരണുുാം
ഗപുതിസവുപുനസുനരഷിനുഎൻുുനോഴുസ്നമ
നുു്ുഡയറകറുുുനററുു്രജിസുുുുർനെയതു നൈസി
ലംുജാമയുമിലുു.അനനുവഷണംഗപുാഥമിൈഘടുു
തുുിലാതിനാൽഇനപുുൾജാമയുംനൽൈാനാ
വിനലുുനുുു ചുണുുികുുാടുുി എറണാകുളം ഗപുി
ൻുുസിപുുൽുുനസഷൻുുസ്നോടതിയാണുജാമയും
നിനഷധിചുുത.ു
രാജയുതുുുംവിനദശതുുുംഉനുുതസവുാധീന

മുളുുവയുകുുിൈൾുുഉൾുുനപുുടുുനൈസാണിത.ുഅ
തുനോണുു്തനനുുസവുർുുണകുുടതുുുമായിബ
നുുനപുുടു്ുഉനുുതതലബനുുങുുൾുുപരിനോധി
കുുണനമനുുുംഇതിനുപിനുുിൽുുവലിയസം
ഘമുനണുുനുുും നോടതിനിരീകുുിചുുു.ബാങുു്
നോകുുറിൽുു സുകുുിചുുിടുുുളുു പണവംു സവു

ർുുണവംുൈളുുപുുണമാനണനുുഎൻുുനോഴുസ്
നമനുുുിനനുുുവാദംതളുുികുുളയാനാൈിലുു.
പണതുുിനനുുുഉറവിടനതുുകുുുറിചുുുതാൻ

പറയുനുുതുശരിനയനുുുനതളിയിനകുുണുുതു
ഗപുതിയുനട ബാധയുതയാനണനുുും നോടതി
വയുകുുമാകുുി.ൈളുുപുുണംനവളുപുുികുുുനുുതു
മായിബനുുനപുുടുുു ഗപുതിസവുപുനസുനരഷി
നനതിനരകുതയുമായനതളിവുൈളുനണുുനു്ുഎ
ൻുുനോഴുസ്നമനു്ുുനനരനതുുനോടതിയിൽുുവയു
കുുമാകുുിയിരുനുുു.
ൊർുുനടുുഡു അകുുൗണുുനുുുുമായി നെർുുനുുു

നോകുുറിൽുുപണംനിനകുുപിചുുതിൽുുകുടുത
ൽുുനതളിവുനശഖരണംആവശയുമുനണുുനുുും
കുടാനത ഗപുതിൈനളകുടുതൽുുനോദയുംനെ
നയുുണുുതുനണുുനുുുംഎൻുുനോഴുസ്നമനുു്ുനോ

ടതിയിൽുു പറഞുുിരുനുുു. ശിവശങുുറുമായു
ളുുഇടപാടുൈനളസംബനുുിചുുുംകുടുതൽുു
നോദയുംനെനയുുണുുതുനണുുനുുതടകുുമുളുുൈാ
രയുങുുളാണുഎൻുുനോഴുസ്നമനുു്ു സവുപുനയു
നടജാമയുഹർുുജിനകുുതിനരനോടതിയിൽുുവയു
കുുമാകുുിയത.ു
അനതസമയം,എൻുുഐഎരജിസുുുുർുുനെ

യതുനൈസിൽുുസവുപുന,സദുുീപ,ുസരിതുഎ
നുുിവരടകുുംഎടുുുഗപുതിൈളുനടറിമാൻുുഡുൈാ
ലാവധിഅടുതുുമാസം18വനരനീടുുി.നോ
ചുുിയിനലഎൻുുഐഎനോടതിയുനടതാണു
നടപടി.ഹവാല,ബിനാമിഇടപാടുൈൾുു,ൈ
ളുുപുുണംനവളുപുുികുുൽുുഎനുുിവയുമായിത
നികുു് ഒരുബനുുവംുഇനലുുനുുാണുസവുപനു
ജാമയുഹർുുജിയിൽുുവാദിചുുത.ു

ഇതുമായിബനുുനപുുടു്ുതനിനകുുതിനരഒരു
നതളിവംുഹാജരാകുുാൻുുഎൻുുനോഴസുന്മനു്ുു
ഡയറകറുുുനററുുിനുൈഴിഞുുിടുുിലുു.താൻുുസമുുാ
ദിചുുതുനിയമപരമായാനണനുുുംഅനധികു
തമായിഒരുഇടപാടംുനടതുുിയിടുുിനലുുനുുുമാ
ണുസവുപനുസുനരഷിനനുുുവാദം.എനുുാൽുുഗപു
തിൈൾുുകു്ുഈനൈസിൽുുബനുുമുനണുുനുുതി
നുനൈസ്ഡയറിയിൽുുമതിയായനതളിവുൈ
ളുനണുുനു്ുഇഡിവാദിചുുു.സവുപനുയുനടനപരി
ലുളുുരണു്ുബാങു്ുനോകുുറിനലപണംസംബ
നുുിചു്ുനിരവധിദുരുഹതയുണു്ു.നോകുുറിൽുു
സുകുുിചുുപണംസംബനുുിചു്ുദുരുഹതനില
നിൽുുകുുുനനുുനുുുംഉനുുതസവുാധീനമുളുുസവു
പനുകുു് ഉടൻുു ജാമയുംനൽുുൈരുനതനുുുമാണു
എൻുുനോഴുസ്നമനു്ുുവാദം.

തിരവുനനുുപരും വിമാനതുുാവളം: 
സറുുുു സതടി സർകുുാർ ഹൈസകുടുതിയിൽ
നോചുുി:തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളനടതുുിപു്ുഅദാനി
ഗരുുപുുിനുനൽുുൈാനുളുുതീരുമാനതുുിനനതിനരസംസുുാന
സർുുകുുാർുുവീണുുുംനിയമനടപടികു്ു.സവുൈാരയുവതൈുരണതുുി
നനതിനരനനരനതുുനൽുുൈിയഅപുുീലിൽുുസർുുകുുാർുുപുതിയ
ഉപഹർുുജിസമർുുപുുിചുുു. എജിയുനടനിയനൊപനദശതുുിനനുുു
അടിസുുാനതുുിലാണുനടപടി.നൈഗദുുുസർുുകുുാർുുനടപടിൈൾുു
നസുുുു നെയുുണനമനുുാണുസംസുുാനസർുുകുുാർുുനൽുുൈിയഹ
ർുുജിയിനലആവശയും.
നോതുനമഖലയിൽുുനിലനിനുുനപുുൾുുനൽുുൈിയസഹായസ

ഹൈരണങുുൾുുസവുൈാരയുവതൈുരികുുനപുുടുനുുവിമാനതുുാവള
തുുിനുനൽുുൈാൻുുൈഴിയിനലുുനുുുമുഖയുമഗനുുുിപിണറായിവിജ
യൻുുവയുകുുമാകുുിയിരുനുുു.സംസുുാനസർുുകുുാർുുഉയർുുതുുിയ
ൈടുതുുഎതിർുുപു്ുവൈവയകുുുാനതയാണുതിരുവനനുുപുരംവി
മാനതുുാവളതുുിനനുുുനടതുുിപുുുചുമതലനൈഗദുുുസർുുകുുാർുുഅ
ദാനിഎനുുുർുുകഗുപസസിനുനൽുുൈിയത.ുഇനോനൊപുുംജയപുു
ർുു,നോഹടുുിവിമാനതുുാവളങുുളുനടനടതുുിപുുുംഅദാനികുുു
ലഭിചുുു.അൻുുപതുവർുുഷനതുുകുുാണുയാഗതുകുുാരിൽുുനിനു്ുയു
സർുുഫീഈടാകുുാനുളുുഅധിൈാരംഉൾുുനപുുനടവിമാനതുുാ
വളതുുിനനുുുനടതുുിപുു്ചുമതല.വിമാനതുുാവളതുുിനനുുുനട
തുുിപു്ുഅദാനിഗരുുപുുിനുനൽുുൈാനുളുുനൈഗദുുുസർുുകുുാർുുനട
പടിൈൾുുതടയണനമനു്ുആവശയുനപുുടു്ുസംസുുാനസർുുകുുാരംു
നൈഐസ്ഐഡിസിയംുനനരനതുുകഹനകുുടതിനയസമീ
പിനചുുങുുിലംുഈഹർജിൈൾതളുുിയിരുനുുു.തുടർനു്ുനൽൈി
യഅപുുീലിലാണുഇനപുുൾഉപഹർജിസമർപുുിചുുത.ുനിയമവഴിൈൾനതടുനുുതിനുപു
റനമശകുുമായതുടർനോരാടുുതുുിനാണുസംസുുാനസർകുുാരിനനുുുതീരുമാനം.വി
മാനതുുാവളനടതുുിപുുിനംുതുടർുുവിൈസനതുുിനംുസർുുകുുാരിനനുുുപിനുുുണകുു
തുു്അഥവാനസുുുുറുു്സനപുുർുുടുു്എഗഗുിനമനുു്ുഅനിവാരയുമാണ.ുസവുൈാരയുവതൈുരണ
നതുുശകുുമായിഎതിർുുകുുുനുുസംസുുാനസർുുകുുാർുുപിനുുുണകുുതു്ുഎനുുആയു

ധമാകംുഅദാനിനകുുതിനരഉപനോഗികുുുൈ.എനുുാൽ,സർുുകുുാർുുനിയമനോരാടുും
തുടർുുനുുാലംുനടൻുുഡർുുറദുുാകുുാൻുുസാധയുതയിനലുുനുുുനിയമവിദഗധുർുു.ഇതുമായി
ബനുുനപുുടുുനൈസിൽുുനനരനതുുസർുുകുുാരിനുഎതിരായിരുനുുുകഹനുകുടതിവി
ധി.നടൻുുഡർുുഗപുൈാരമുളളനടപടിൈൾുുമുനനുുടുുുനോണുുുനോകുനുുതുസുഗപുീംനോ
ടതിനസുുുുനെയുുാതിരുനുുതിനാൽുുനടതുുിപു്ുഏനറുുടുകുുുനുുതിനുനിയമഗപുശുനങുുളു
ണുുാൈിനലുുനുുാണുവിലയിരുതുുൽുു.

കൊവിഡ ്കാല സഭാ സമമ്ള്നം: 
ഒരക്്്ങ്്ൾ വയ്തയ്സത്ം
തിരുവനനുുപുരം:പതിനാലാംനൈരളനിയമ
സയുനട ഇരുപതാം സനമുുളനം തിങുുളാഴെു
നെരുനപുുൾഇതുവനരഇലുുാതുുവിധംവയുതയു
സത്മായഒരുകുുങുുൾ.നോവിഡുപശുുാതുുല
തുുിൽുുനടകുുുനുുസനമുുളനതുുാനായിഗപുനതുയ
ൈഗൈുമീൈരണങുുൾുുഏർുുനപുുടുതുുി.
സനമുുളനം നെരാൻുു മഗനുുുിസഭ ശുപാർുുശ

നെയതുതുൈഴിഞുു12നാണ.ുഗവർുുണർുുഫയ
ൽുുഒപുുിടുുതുപിനറുുനുു്.അംഗങുുൾുുകുു്സമൻുുസ്
അയചുുതു14നാണ.ുഅനുുുതനനുുഅംഗങുു
ൾുുകു്ുഎസഎ്ംഎസംുഇ-നമയുലംുഅയചുുു.
നിലവിൽുുസഭയിനലആദയുനിരയിനലമുഖയു

മഗനുുുിയംുമഗനുുുിമാർുുഉൾുുനപുുനടഅംഗങുുൾുുഒ
രുൈനസരയിൽുുഒരാനളനുുനിലയിലംുപിനുുീ
ടുളുുനിരയിൽുുഒരുൈനസരയിൽുുരണുു്നപർുു
എനുുനിലയിലുമാണുഇരിപുുിടംഒരുകുുിയിടുുു
ളുുത.ുഇതിനുപൈരംനോവിഡുമാനദണുുങുു

ൾുുകുുനുസുതമായിഎലുുാഅംഗങുുൾുുകുുുംഗപു
നതുയൈംഇരിപുുിടംഒരുകുുിസാമുഹിൈഅൈലം
പാലികുുും.അംഗങുുളുനടനമശപുുുറതു്ുസാനി
കറുുസർുുസുുാപികുുും.മുഖാവരണതുുിനായി
മാസക്,ുഷീൽുുഡുഎനുുിവയംുകൈയുറയംുല
ഭയുമാകുുും.നിയമസഭാമദുുിരതുുിനലകുു്ഗപുനവ
ശികുുുനുുവരുനടശരീരതാപനിലപരിനോധി
കുുും.
സനമുുളന ദിവസം അതിരാവിനലതനനുു

അംഗങുുൾുുകുു്ആനുുുിജൻുുനടസുു്ുുനെയുുുനുുതി
നുഉളുുസൗൈരയുംനിയമസഭാമദുുിരതുുിലംു
എംഎൽഎനോസുുുുലിലംുഒരുകുുാൻുുആനോ
ഗയുവകുപു്ുഡയറകറുുുനറചുമതലനപുുടുതുുി.ആ
നുുുിജൻുുനടസുുുുിൽുുനോസിറുുിവുആകുനുുഅംഗ
ങുുൾുുകു്ുരാജയുസഭാനതരനഞുുടുപുുിൽുുനോടുുു
നരഖനപുുടുതുുാൻുുഅവസരനൊരുകുുിയതിനു
നശഷംസഭാനടപടിൈളിൽുുപനങുുടുകുുാനതനി

യമസഭാമദുുിരംവിടുുുനോൈാൻുുഅവസരനൊ
രുകുുും.
നോതുജനങുുൾകുുുളുു പബുുികു ഗാലറി,

സപ്ീനകുുഴസു്ഗാലറിഎനുുിവയിനലകു്ുഗപുനവ
ശനംഉണുുായിരികുുിലുു.ഒഫീഷയുൽുുഗാലറിയിൽുു
അവശയുംനവണുുഉനദുോഗസുുനുുാർമാഗതുനമയു
ണുുാക.ുആംബുലൻുുസംുമറു്ുനമഡികുുൽുുസം
വിധാനവംുലഭയുമാണ.ുസഭയുമായിബനുുനപുു
ടുനുുസുുുുാഫുഅംഗങുുളുനടആനുുുിജൻുുനടസു്ുുുമു
ൻുുകുറായിനടതുുും.
നിയമസഭാമദുുിരവംുപരസരവംുഅണുവി

മുകുുമാകുുാൻുുനടപടിതുടങുുി.സഭയകുുുുളുുി
ൽുുഹാജരാകുനുുഉനദുോഗസുുരുനടഎണുുംപര
മാവധികുറയകുുുും.മുഖയുമഗനുുുി,ധനമഗനുുുി,പാ
ർുുലനമനുുുറിൈാരയുമഗനുുുി,ഗപുതിപകുുനനതാവുഎ
നുുിവർുു ഒഴിനൈയുളുുവരുനടഅറുുൻഡർുുമാർ
കു്ുസഭയകുുുുപുറതുുാകംുസുുാനം.

സനമുുളന നടപടിൈൾുു നനരിടുു് സംനഗുപഷ
ണം നെയുുാൻുു ൊനലുൈൾുുകുു്അനുമതിയു
നണുുങുുിലംുഎലുുാൊനലുൈളുനടയംുൈയുാമറ
ൈൾുുസഭയകുുുുളുുിൽുുഅനുവദികുുുനുുതിനംു
പൈരംദുശയുങുുൾലഭയുമാകുുും.ഗപുസുു്ഗയുാലറി
ൈളിൽുുസുുലംലഭികുുാനതവരുനുുമാധയുമഗപു
വർുുതുുൈർുുകുു്നിലവിൽുുവീഡിനോൈയുാമറൈ
ൾുുകുുായി ഉപനോഗിചുുുവരുനുു ഗയുാലറിയിൽുു
താതൈുാലിൈഗപുനവശനംഅനുവദികുുും.ഗപു
സു്ുഗാലറി,ഔനദുോഗിൈഗാലറിഎനുുിവിടങുു
ളിൽുുഒനുുിടവിടുുൈനസരൈൾുുമാഗതുംഅനുവദി
കുുും.ഇലനഗുരുുണികുനോടുുിംഗുയഗനുുുങുുൾുുഗപു
വർുുതുുിപുുികുുാൻുുസാഹെരയുമിലുുാതുുതിനാൽുു
നോനടുുടുപു്ുആവശയുമായിവരുനുുസദുുർുുഭതുുി
ൽുുകൈൈൾുുഉയർുുതുുിനോഅംഗങുുനളഎഴു
നനുുറു്ുനിർുുതുുിനോനോനടുുടുപു്ുനടതുുാനാണു
തീരുമാനം.

സഭാ സമമ്ള്നത്്ിന ്മമ്്്്
മഖ്യ്മനത്്്ി രാജിവയക്്്ണം:
ചെന്്ിത്്ല
തിരുവനനുുപുരം:നിയമസഭാ
സനമുുളനതുുിനുമുമുു്മുഖയുമ
ഗനുുുിരാജിവയകുുുണനമനുു് ഗപു
തിപകുു നനതാവു രനമശു നെ
നുുിതുുല. കലഫു പദുുതിയു
മായിബനുുനപുുടുുഅഴിമതിയി
ൽുുമുഖയുമഗനുുുിരാജിവയകുുുണ
നമനുുാവശയുനപുുടുു് യുഡിഎഫു
ഓഗസുു്ുു27നുവാർുുഡുതലതുുി
ൽുുസതയുഗഗുഹസമരംനടതുുും.
നോടതിനിർുുനദശങുുളംുനോ
വിഡുനഗുപാനടുുനുകുളംുപാലി
ചുു്ഒരുവാർുുഡിൽുുഒരാൾുുഎനുു
നിലയിലായിരികുുും ഉചുുവനര
സതയുഗഗുഹം.പാർുുടുുിഓഫിസു
ൈളിനോഅവരവരുനടവീടുൈ
ളിനോആയിരികുുണംസതയുാ
ഗഗുഹം നടനുതുണുുനതനുു് നെ
നുുിതുുല.
അഴിമതിയുനട നെളികുുു

ണുുിൽുു നിൽുുകുുുനുു ഒരു സ
ർുുകുുാരായി ഇതുമാറികുുഴി
ഞുുു.ജനങുുനോടുപചുുകുുളുും
പറയുനുുമുഖയുമഗനുുുിയാണിത.ു
മുഖയുമഗനുുുിനനരനതുുപറഞുു
തുവടകുുാനചുുരിപദുുതിയുമാ
യിസർുുകുുാരിനുഒരുബനുുവു
മിനലുുനുുാണ.ുനറഡുനഗുൈസനുുുാ
ണുപണംമുടകുുുനുുത.ുഅവ
ർുുകുു്ഭുമിനൽുുൈിയനോനടസ
ർുുകുുാരിനനുുു ഉതുുരവാദിതുും
അവസാനിനചുുനുുാണുമുഖയുമ
ഗനുുുിപറഞുുത.ുനറഡഗുൈുസനുു്ു
ഉപൈരാർുുനൽുുൈിയയുണിടാ

കുു് എനർുുജി നസലയുുഷൻുുസ്
എനുു ൈമുുനിയുമായി സ
ർുുകുുാരിനു ബനുുമിനലുുനുു് മു
ഖയുമഗനുുുിപറഞുുതുനതറുുാണ.ു
പദുുതിയുനട എലുുാ ഘടുുതുുി
ലംു യുണിടാകുുുമായി സ
ർുുകുുാർുുനനരിടുു്ബനുുനപുുടുുതി
നനുുുനരഖൈളാണുപുറതുുുവ
നുുിടുുുളുുത.ുഈ പദുുതിയിൽുു
എലുുാഘടുുതുുിലംുസർുുകുുാരി
നനുുുഇടനപടലംുനനതുതവുവംു
ഉണുുായിരുനുുുനവനുുാണു ഇ
നപുുൾുുപുറതുു്വനുുിരികുുുനുു
നതനുു്നെനുുിതുുലകുറുുനപുുടു
തുുി.
ഒരു നോടി രുപയലുു, 4.25

നോടി രുപയാണു യഥാർുുതുു
ൈമുുീഷനനനുു്നവളിനപുുടുതുുി
യതുമുഖയുമഗനുുുിയുനടമാധയുമഉ
പനദഷുുാവാണ.ുഅനപുുൾുുമുഖയു
മഗനുുുിയുനടഓഫീസിനുഇതറി
യാമായിരുനുുുനവനുു് വനുുിരി
കുുുനുുു..അതിനനകുുാൾുുഗൗര
വതരമായൈാരയുംതനികുു്ഇതു
നനരനുതു അറിയാമായിരു
നനുുനുു്ധനൈാരയുമഗനുുുിനോമ
സ്ഐസകുു് പറഞുുതാണ.ു
നിയമമഗനുുുിഎ.നൈ.ബാലനംു
അതുശരിവയുകുുുൈയംുനെ
യതുിടുുുണുു്.അതായതു നോഴ
നയകുുുറിചുു് സർുുകുുാരിൽുു എ
ലുുാനപർുുകുുുംഅറിയാമായിരു
നുുുഎനുുാണു ഇതു നതളിയി
കുുുനുുനതനുുുംഅനദുുഹം.

പര്ധാനമപത്്്ിക്്്രണ്്്ലക്്ംഇമമയിൽ
തിരുവനനുുപുരംവിമാനതുുാവളംഅദാനിഗരുുപുുിനുകൈമാറാനുളുുതീരു
മാനതുുിനനതിനരസിപിഎംഗപുധാനമഗനുുുകു്ുരണു്ുലകുുംഇനമയിൽസനദുു
ശങുുൾഅയയകുുുുനമനുുുംസിപിഎംസംസുുാനനസഗൈുടുുറിയറു്ുനോഗതുുി
നുനശഷംനടനുുവാർതുുാസനമുുളനതുുിൽനോടിനയരിപറഞുുു.വൻനോ
തിൽഅഴിമതികു്ുവഴിവയകുുുുനുുവിധതുുിലാണുനൈഗദുുുസർകുുാർതീരുമാ
നനമടുതുുത.ുരാജയുനതുുഎലുുാവിമാനതുുാവളങുുളംുസീനോർടുുുംഅദാനി
കു്ുഎനുുതാണുനൈഗദുുുനയം.ഇതിനനതിനരശകുുമായഗപുതിനഷധമുയർതുുു
നമനു്ുനോടിനയരിഅറിയിചുുു.
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ഇറാകനെിരായ ഉപലോധം
പന്ഃസ്്ാപിക്്ണകമന്്് യ്എസ്
യ്എൻ:ഇൊപനരിരരഐകയ്രാതട്്്സഭയ്പര
സമ്്്ർെഉേരോധംപ്നഃസ്്ാേിക്്െപമ
ന്്്ആവശയ്പപ്്ട്്്അപമരിക്്.2015പലആെവ
ഉരമ്്രിഇൊൻലംഘിച്്്പവന്്്ആരോേിച്്ാണ്
യ്എസ്ഈആവശയ്ംഉന്്യിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇ
ത്സംബധ്്ിച്്്തര്ംപ്ഭരെക്രംഐകയ്രാതട്്്
സഭയക്്്്ഔരദ്ോഗികമായികത്്്നൽകി.

ഇൊപനരിരായയ്എൻ്്ആയ്ധഉേരോ
ധംനീട്്ാന്ള്്നിർരദശംരനരരത്്യ്എൻര
ക്്ാസമിരിരള്്ിയിര്ന്്്.ആയ്ധഉേരോ
ധം ഒകര്റ്്ബെിൽ അവസാനിക്്്കയാണ.്
ഈസാഹചരയ്ത്്ിലാണ്സമ്്്ർെഉേരോ
ധംപ്നഃസ്്ാേിക്്ാൻയ്എസ്നീക്്ം.എ
ന്്ാൽ,ഇൊപനഅന്ക്ലിക്്്ന്്രാജയ്ങ്്ൾ
ഇരിപനരിരരരംഗത്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.തേ്രയ്ാഘാ
രങ്്ള്ണ്്ാക്പമന്്്ഇൊനം്മ്ന്്െിയിപ്്്ന
ൽകി.

സമ്്്ർെഉേരോധംആവശയ്പപ്്ട്്്യ്എസ്
രസ്്്്റ്്്പസതക്ട്്െിബമക്്്രൊംേിരോയാണ്യ്
എൻ്്രക്്ാസമിരിതേ്സിഡ്്്ിന്രനരിട്്്ക
ത്്്നൽകിയത.്എന്്ാൽ,ഉേരോധംപ്നഃ
സ്്ാേിക്്ാൻയ്എസിന്നിയമേരമായഅവ
കാശമിപല്്ന്്്രക്്ാസമിരിയിപലമറ്്്തേ്രിനി
ധികൾച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.2018ൽയ്എസ്തേ്സി
ഡ്്്്രോെൾഡ്തര്ംപ്രപന്്ആെവഉരമ്്
രിയിൽനിന്്്േിമ്്ാെിയരാണ.്ഉേരോധനീ
ക്്വ്മായിയ്എസ്മ്രന്്ട്്്രൊയാൽഅവർ
രക്്ാസമിരിയിൽക്ട്രൽ ഒറ്്പപ്്ട്പമന്്ാ
ണ്മറ്്്തേ്രിനിധികൾച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്ത.്
ആെവേരിോരികൾനിയതന്്്ിക്്ാപമന്്്

2015പല ഉരമ്്രിയിൽഇൊൻസമ്്രിച്്രിന്
രശഷമാണ്അവർപക്്രിരായസമ്്്ർെഉേ
രോധംേിൻവലിക്്പപ്്ട്്ത.്

കോഗമക്്്രായവർ
മന്്്് ലക്്ം പിന്്ിട്്്
തമിഴകം
പചബന്:് രമിഴന്ാട്്ിൽ പൊ
വിഡ് രോഗമ്ക്്രായവര്പര
എണ്്ംമ്ന്്്ലക്്ംേിന്്ിട്്്.
3,01,913രേർഇത്വപരരോഗ
മ്ക്്രായിട്്്പണ്്ന്്്സംസ്്ാ
നആരോഗയ് മതന്്്ാലയം.അ
രരസമയം,അയ്്ായിരത്്ിരല
പെ രേർക്്് തേ്രിദിനംപ്ത്
രായി രോഗംസ്്ിരീകരിക്്്
ന്്ത്ത്രര്കയാണ.്24മെി
ക്്്െിനിപര5,986രേർക്്്ക്
രിരോഗംകപണ്്ത്്ി.ഇരോപര
പോത്്ം ബവെസബ്ാധിരർ
3.61ലക്്മായിഉയർന്്ിട്്്ണ്്്.
ഇരപ്്ൾ ചികിത്്യില്ള്്ത്
53,283 രേരാണ.് അവസാന
24മെിക്്്െിൽ116രേരാണ്
രമിഴന്ാട്്ിൽപൊവിഡ്ബാധി
ച്്്മരിച്്ത.്സംസ്്ാനപത്്ഇ

ത്വപരയ്ള്് പൊവിഡ് മര
െം 6,239 ആയിട്്്ണ്്്. കഴി
ഞ്് ദിവസം മരിച്്വരിൽ 13
രേർ 50 വയസിന് രാപഴയ്
ള്്വരാപെന്്്സംസ്്ാനആ
രോഗയ്മതന്്്ാലയം.
പചബന്്നഗരത്്ിപല മാ

തര്ംഇത്വപരയ്ള്്മരെസം
ഖയ്2,537ആണ.്ഓഗസ്്്്്മ്ന്്്
മ്രൽത്രർച്്യായിന്െിരല
പെമരെംതേ്രിദിനംരരഖപപ്്
ട്ത്്്ന്്്ണ്്്രമിഴകത്്്.പൊ
വിഡ്പരസ്്്്്കളം്വർധിപ്്ിച്്്
വര്കയാണ്സംസ്്ാനം.വയ്ാ
ഴാഴച്േരിരോധിച്്ത്75,076
സാംേിള്കളാണ.് ഇത്വപര
39.88 ലക്്ം സാംേിള്കൾ
സംസ്്ാനത്്്േരിരോധിച്്്
കഴിഞ്്്.

ടശ്ീശശേം ഡാമികേ ശവദയ്െ്ി
നിേയത്്ിൽ െീപിരിത്്ം; 9 ലപർ മരിച്്്
ബഹദരാബാദ:് പരലങ്്ാന- ആ
തധ്്്തേ്രദശ്അരിർത്്ിയിപലതശ്ീ
ബശലംജലബവദയ്്രേദ്്രിയ്
പരഭ്ഗർഭനിലയത്്ില്ണ്്ായരീ
േിരിത്്ത്്ിൽഒമ്്ത്രേർമരിച്്്.
വയ്ാഴാഴച്രാതര്ിയാണ്ഇവിപരരീ
േരർന്്ത.് 17 രേര്ണ്്ായിര്ന്്്
ഈസമയംപ്്ാ്്്ിൽ.എട്്്രേർര
ക്്പേട്്്.ആറ്മ്രരദഹങ്്ൾക
പണ്്ട്ത്്്.മ്ന്്്രേര്പരമ്രരദ
ഹങ്്ൾക്്ായിപരരച്്ിൽത്രര്ക
യാപെന്്്നാഗർകർണ്ൽജില്്ാ

കലകറ്്്ർഎൽ.ശർമൻഅെിയിച്്്.
രോർട്്്സർകയ്്ട്്ാണ്അേകര

കാരെപമന്്് തേ്ാഥമിക നിഗമ
നം.ത്രങ്്ത്്ിൽപ്കനിെഞ്്രി
നാൽരക്്ാതേ്വർത്്നംദ്ഷക്ര
മാപയന്്് അധിക്രർ. മരെമര
ഞ്്വരിൽരണ്്്അസിസ്്്്്്്്എൻ
ജിനീയർമാര്മ്പണ്്ന്്്ംരോഹൻ
ക്മാർ എന്്യാപള രിരിച്്െി
പഞ്്ന്്്ംഡാംഅധിക്രർ.ദ്ര
ന്്ത്്ിൽ തേ്ധാനമതന്്്ി നരരതദ്്്
രോദിഅന്രോചിച്്്.

പാർേകമന്്്റി സമിെിക്്് മന്്്ിൽ
ഹാജരാവാൻ കെയസ്ബ്ക്്്ിലോട ്െരർ്
നയ്്ഡൽഹി:ഐരികാരയ്ങ്്ൾക്്ായ്ള്്ോ
ർലപമ്്്െിസമിരിക്്്മ്ന്്ിൽപസപറ്്്ംബർ
രണ്്ിന്ഹാജരാവാൻപഫയസ്ര്്ക്്ിന്നി
ർരദശംനൽകിസമിരിഅധയ്ക്്ൻക്രിയാ
യസീനിയർരൊൺതഗ്സ്രനരാവ്ശശിര
ര്ർ.പഫയസ്ര്്ക്്്ഇന്്്യയിൽേക്്ോരം
കാെിക്്്ന്്്പവന്്രോൾസത്ര്ീറ്്്രജർെൽ
െിരപ്്ർട്്ിരമ്്ൽരാതട്്്ീയവിവാദംത്രര്ന്്
രിനിപരയാെിത.്

രോഷയ്ൽമീഡിയദ്ര്േരോഗം,േൗരാ
വകാശസംരക്്െം,ഡിജിറ്്ൽസപ്േയസ്ി
പലവനിരാസ്രക്്ത്രങ്്ിയവിഷയങ്്ളി
പലതേ്വർത്്നങ്്ൾസംബധ്്ിച്്ാണ്സമി
രിക്്്മ്ന്്ിൽപവളിപപ്്ട്രത്്ണ്്ത.്ചില
ബിപജേി രനരാക്്ള്പര വിരദ്വഷ തേ്സംഗ
ങ്്ൾ തേ്ചരിപ്്ിക്്്ന്്രിപനരിരര പഫ
യസ്ര്്ക്്്അരിപ്്്രരവ്തേ്കാരമ്ള്്നര
േരികൾ സവ്ീകരിക്്്ന്്ിപല്്ന്്ാണ് രനര
രത്്രോൾസത്ര്ീറ്്്രജർെൽെിരപ്്ർട്്്പച
യര്ിര്ന്്ത.്രോഷയ്ൽമീഡിയേക്്ോരേ
രമായിദ്ര്േരോഗിക്്്ന്്്എന്്ാണ്രൊ
ൺതഗ്സ്ആരോേിക്്്ന്്ത.്

പഫയസ്ര്്ക്്് തേ്രിനിധികളിൽനിന്്്
വിശദീകരെംരരട്ന്്പസപറ്്്ംബർരണ്്ി
പലസമിരിരോഗത്്ിൽഹാജരാവാൻഇല
ക്രത്ൊെികസ്് ആൻഡ് ഐരി മതന്്്ാലയ
ത്്ിപലതേ്രിനിധികരോടം്രര്ർആവശയ്
പപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്. പഫയസ്ര്്ക്്ിപനസമിരിക്്്
മ്ന്്ിൽ വിളിച്്്വര്ത്്ാന്ള്് രര്രിപ്്്
നീക്്ംവലിയരാതട്്്ീയവിവാദമായിമാെിയി
ര്ന്്്.രര്ർനയിക്്്ന്്സമിരിയിപലഅം
ഗങ്്ളായബിപജേിഎംേിമാർനിഷികാന്്്
ദ്പബയം്രാജയ്വർധൻസിങ്ൊര്ത്ഡം്
രൊൺതഗ്സ്രനരാവിപ്്്രാതട്്്ീയക്്ളിയാ
െിപരന്്്ആരോേിച്്്രംഗത്്്വന്്ിര്ന്്്.
രര്രിപനസമിരിപചയർമാൻസ്്ാനത്്്
നിന്്്മാറ്്െപമന്്്അവർരോകസ്ഭാസേ്ീ
ക്്ർഓം ബിർളയക്്്്കത്്്ംനൽകിയിട്്്
ണ്്്.രപ്്്രാതട്്്ീയഅജൻഡക്്ായിരര്ർ
പചയർമാൻസ്്ാനം ദ്ര്േരോഗിക്്്ന്്്
പവന്്്നിഷികാന്്്ദ്പബആരോേിച്്്.ഇരി
പനരിരരദ്പബയക്്്്രര്ർഅവകാശലംഘ
നരൊട്്ീസം്നൽകിയിട്്്ണ്്്.

മനൂൂൂൂ ദിവസം കൊണൂ്ൂ 
രണൂൂൂ ലകൂൂതൂൂിലലകെ ലേസേൂൾ
നയ്്ഡൽഹി:മ്ന്്്ദിവസംപൊണ്്്
രാജയ്ത്്് പ്ത്രായി രണ്്്ലക്്
ത്്ിരലപെപൊവിഡ്രകസ്കൾ.ത്
രർച്്യായിമ്ന്്ാംദിവസവം്അറ്
േരിനായിരത്്ിരലപെപ്രിയരോ
ഗബാധിരപര കപണ്്ത്്ിയരപ്്ൾ
ഇന്്്യയിപലപോത്്ംബവെസ്ബാ
ധിരർ29ലക്്ംേിന്്ിട്്്.രാജയ്ത്്്
പ്രിയരകസ്കൾഏറ്്വം്ക്ട്ര
ൽകപണ്്ത്്്ന്്രാജയ്മായിഇന്്്യ
മാെിയിരിക്്്കയാണ.്ഓഗസ്്്്ിൽമാ
തര്ം ഇത്വപര 12 ലക്്ത്്ിരലപെ
രകസ്കളാണ്ഇന്്്യയിൽസ്്ിരീക
രിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്

ജ്ബലയിൽപോത്്ംരാജയ്ത്്്
സ്്ിരീകരിച്്ത് 11 ലക്്ത്്ിരലപെ
രകസ്കളായിര്ന്്്. ഓഗസ്്്്ിൽ ഇ
ത്വപരഅപമരിക്്യിൽസ്്ിരീക
രിച്്ത്േത്്്ലക്്ര്ത്ളംരകസ്
കളാണ;്തബ്സീലിൽഎട്്്ലക്്ത്്ി
നട്ത്്്ം.ഇന്്്യയിപലെിക്്വെിനി
രക്്്74ശരമാനത്്ിരലപെയായിട്്്
ണ്്്എന്്രാണ്രകതദ്്്ആരോഗയ്മ
തന്്്ാലയത്്ിന്ആശവ്ാസംനൽക്
ന്്ത.്മരെനിരക്്്1.89ശരമാനമാ
യിക്െഞ്്തം്ആശവ്ാസമാണ.്

ആരോഗയ്മതന്്്ാലയംഇന്്പലപ്
ത്ക്്ിയ കെക്്് തേ്കാരം അവ
സാന 24 മെിക്്്െിൽ രാജയ്ത്്്
സ്്ിരീകരിച്്ത്68,898രകസ്കളാ
ണ.്ഇരോപരപോത്്ംരോഗബാധി
രർ29,05,823ആയി.കഴിഞ്്ദിവ
സം69,652രേർക്്്രോഗംസ്്ിരീക
രിച്്രാണ്ഇന്്്യയിപലതേ്രിദിനവ
ർധനയിപലപെര്ക്ഡ.്അരിന്ര
രലന്്് 64,531 രേർക്്്ം രോഗംക
പണ്്ത്്ിയിര്ന്്്.അവസാന24മ
െിക്്്െിനിപര983രേർക്രിപൊ
വിഡ് ബാധിച്്് മരിച്്്. ഇരോപര
പോത്്ംമരെം54,849ആയിട്്്ണ്്്.
ഇത്വപര 21.58ലക്്ത്്ിരലപെ

രേർരോഗമ്ക്്രായി.െിക്്വെിനി
രക്്്74.30ശരമാനം.6.92ലക്്ത്്ി
രലപെയാണ്ആകറ്്്ിവ്രകസ്കൾ.
വയ്ാഴാഴച് എട്്് ലക്്ത്്ിരലപെ
സാംേിള്കൾ േരിരോധിപച്്ന്്്
ഐസിഎംആർ.െിക്്വെിനിരക്്ി
ൽഏറ്്വം്മ്ന്്ിൽഡൽഹിയാണ-്
90.10ശരമാനം.രമിഴന്ാട്്ിൽ83.50
ശരമാനം.ഗ്ജൊത്്ിൽ79.40,പര
ലങ്്ാനയിൽ 77.40, രാജസ്്ാനിൽ
76.80,േശ്്ിമബംഗാളിൽ76.50,ബി

ഹാെിൽ76.30,മധയ്തേ്രദശിൽ75.80
എന്്ിങ്്പനയാണ് ഏറ്്വം് ഉയർ
ന്്െിക്്വെിനിരക്്്ള്്സംസ്്ാന

ങ്്ൾ.
മഹാരാതട്്്യിൽ 326 രേർ 24 മ

െിക്്്െിനിപരമരിച്്്.രമിഴന്ാട്്ിൽ

116,കർൊരകയിൽ 102,ആത്ധ്്
യിലം്യ്േിയിലം്95വീരം,േശ്്ി
മബംഗാളിൽ53,േഞ്്ാബിൽ36,ഡ
ൽഹിയിൽ22,ഗ്ജൊത്്ിൽ16എ
ന്്ിങ്്പനയാണ്അവസാനദിവസ
പത്്മരെം.മഹാരാതട്്്യിപലപോ
ത്്ംപൊവിഡ്മരെം21,359ആ
യിട്്്ണ്്്.രമിഴന്ാട്്ിൽ6239,കർൊ
രകയിൽ4429,ഡൽഹിയിൽ4257,
ആത്ധ്്യിൽ 3001, ഗ്ജൊത്്ിൽ
2853,യ്േിയിൽ2733,േശ്്ിമബം
ഗാളിൽ2634,മധയ്തേ്രദശിൽ1171
എന്്ിങ്്പനഇത്വപരയ്ള്്പൊ
വിഡ്മരെങ്്ൾ.
14,500ഓളം രേർക്്ാണ് ഒപോറ്്

ദിവസംമഹാരാതട്്്യിൽപ്ത്രായി
രോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത.് സംസ്്ാന
പത്്പോത്്ംരോഗബാധിരർ6.43
ലക്്ത്്ിരലപെയായി. മഹാരാതട്്്
യക്്്്പ്െരമഎട്്്സംസ്്ാനങ്്ളി
ൽക്രി തേ്രിദിനവർധനയിൽപ്
രിയപെര്ക്ഡ്ണ്്്.േശ്്ിമബംഗാ
ൾ,േഞ്്ാബ,്ഗ്ജൊത്്്,മധയ്തേ്രദ
ശ,്ഛത്്ിസഗ്ഡ,്ഹരിയാന,പ്ത്
രച്്രി,രമഘാലയഎന്്ിവയാണ്അ
വര്പരഏറ്്വം്വലിയതേ്രിദിനവർ
ധനരരഖപപ്്ട്ത്്ിയത.്ത്രർച്്യാ
യിഅയ്്ായിരത്്ിരലപെരകസ്കൾ
കപണ്്ത്്്ന്്്ണ്്്രമിഴന്ാട്്ിൽ.

വകോധികർക്്് ബിസിജി
വാകസ്ിൻ നൽകാൻ

ഐസിഎംആർ
നയ്്ഡൽഹി:ക്്യ
രോഗത്്ിപനരിരരഉ
േരോഗിക്്്ന്്ബി
സിജിവാകസ്ിൻതേ്ാ
യരമെിയവരിൽപൊ
വിഡ്19തേ്രിരോധ
ത്്ിനായിഉേരോഗി
ക്്ാനാവ്രോഎന്്്േരീക്്ിക്്ാൻഐസിഎംആർ.രസഠ്ജി
എസ്പമഡിക്്ൽരൊപളജ,്പകഇഎംആശ്േതര്ിഎന്്ിവിര
ങ്്ളിൽഐസിഎംആെിപ്്്രനത്രവ്ത്്ിൽേരീക്്െംത്ര
ങ്്ിയരായിബ്ഹാൻമം്ബബരൊർപ്്രെഷൻഅെിയിച്്്.
ബിസിജിവാകസ്ിപനട്ത്്വരിൽരോഗരീതവ്രക്െയ്രോ

എന്്്ംേരിരോധിക്്്ന്്്ണ്്്.
65-70വയസ്തേ്ായമായപൊവിഡ്19ബാധിച്്ിട്്ില്്ാത്്വർ

ക്്്ംബിസിജിവാകസ്ിൻനൽകം്.ബിസിജിവാകസ്ിൻതേ്ാ
യരമെിയവരിൽപൊവിഡ്19മ്ലമ്ള്്മരെനിരക്്്ക്െ
യക്്്്ന്്രായിസ്ചനകള്പണ്്ന്്്ംഇക്്ാരയ്ംസ്്ിരീകരിക്്ാ
നാണ്േരീക്്െപമന്്്ംബ്ഹാൻമം്ബബരൊർപ്്രെഷൻ.
സമ്്രേതര്ംഉെപ്്ാക്്ിയരശഷമാകം്വരോധികരിൽേരീ

ക്്െം.ആറ്മാസംഇവപരപ്ർെമായിനിരീക്്ിക്്്ം.പച
ബന്,്അഹമ്്ദാബാദ,്രോപ്്ാൽ,രോധപ്്ർ,നയ്്ഡൽഹിനഗ
രങ്്ളിലം്േരീക്്െംനരത്്്പമന്്്ംഐസിഎംആർ.

=േയ്ാ  പ  നം അ  തി  വേ  ഗം

-187

NX 579592
(MALAPPURAM)

NP 504733 (KAYAMKULAM)

മവോജ ്പി., ഡപയ്ട്്്ി ഡയറക്്ർ്്,

NN 579592 NO 579592 NP 579592 NR 579592
NS 579592 NT 579592 NU 579592 NV 579592
NW 579592 NY 579592 NZ 579592

1016 2458 4106 4329  4385 5568 6467 6533 7120  7257
7440 8078 8163 8215  8584 9106 9199 9254

NN 677045 NO 205379 NP 357272 NR 272713
NS 545544 NT 549395 NU 330551 NV 235718
NW 206135 NX 688982 NY 205069 NZ 635843

0012 0034 0090 0452  0952 1012 1090 1767 1985  2117
2599 2972 3404 3473  3848 4698 4885 5336 5519  5696
5722 5976 6267 6273  6415 6604 6613 6958 7606  7638
8005 8794 8799 8846  9783 9853

0680 0888 0921 1027  1130 1157 1167 1217 1365  1449
1485 1661 1729 1765  1904 2057 2146 2195 2490  2578
2851 3182 3368 3434  3512 3821 3825 3901 3905  4047
4076 4315 4362 4420  4519 4575 4681 4768 4815  5121
5166 5167 5197 5423  5448 5506 5795 6002 6345  6538
6545 6671 6734 7289  7316 7460 7563 8129 8520  8655
8904 8915 8985 9357  9558 9656 9785 9793 9861  9960

0088 0089 0259 0406  0411 0465 0615 0647 0672  0731
0932 0989 1026 1123  1375 1899 1912 1986 2034  2076
2089 2153 2202 2309  2462 2592 2600 2704 2729  2735
2759 2907 3080 3153  3164 3257 3264 3280 3281  3285
3661 3731 3801 3836  3971 3979 4109 4140 4190  4192
4198 4210 4222 4252  4266 4419 4536 4573 4583  4743
4766 4776 4798 4806  4837 4900 5099 5263 5899  6068
6087 6215 6272 6395  6427 6479 6481 6519 6695  6742
6755 6897 6898 6902  7008 7046 7086 7234 7429  7463
7484 7663 7731 7766  7798 7846 7936 8126 8157  8161
8235 8289 8332 8352  8605 8628 8649 8687 8689  8969
9104 9236 9407 9428  9507 9634 9771 9792 9836  9922

AT GORKY BHAVAN,NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM
Held on 21/08/2020

ആ ശ ങ്് ശ മി ക്്ാ കെ 
മ ഹാ രാ ഷ് ടര് 
പര്നയ്േകനേഖകൻ
മം്ബബ:പൊവിഡ്രോഗവയ്ാ
േനത്്ിൽവീണ്്്ംപെര്ക്ഡ്
വർധനയ്മായി മഹാരാഷ്തര്.
14,492രേർക്്ാണ്സംസ്്ാന
ത്്്പ്ത്രായിരോഗംസ്്ിരീ
കരിച്്ത.്ഒര്ദിവസംഇതര്യം്
രേർക്്്രോഗബാധ
കപണ്്ത്്്ന്്ത്ആ
ദയ്ം.സംസ്്ാനപത്്
പോത്്ം രോഗബാ
ധിരർ ഇരോപര
6,43,289ആയിഉയർ
ന്്്.326രേര്പരമര
െം ക്രിസ്്ിരീക
രിച്്ിട്്്ണ്്്. പോത്്ം
പൊവിഡ്മരെസം
ഖയ് 21,359 ആയി.
1.62ലക്്ത്്ിരലപെ
രേർ ഇരപ്്ൾ സം
സ്്ാനത്്് പൊവി
ഡ് ചികിത്്യില്
ണ്്്.71.37ശരമാനം
െിക്്വെിനിരക്്്ള്്
രപ്്ഴം് ആരോഗയ്
രമഖലയക്്്് സമ്്ർ
ദംക്െയ്ന്്ില്്.3.32
ശരമാനംമരെനിര
ക്്്ണ്്് എന്്തം്
ഗൗരവം വർധിപ്്ി
ക്്്ന്്്.
മം്ബബ നഗര

ത്്ിൽ മാതര്ം 24 മ
െിക്്്െിനിപര രോ
ഗം സ്്ിരീകരിച്്ത്
1,275 രേർക്്ാണ.്
മം്ബബനഗരംഉൾ
പപ്്ട്ന്്പമപത്ൊപൊ
ളിറ്്ൻ െീജിയെിൽ
പോത്്ം3,659രേർ
ക്്് രോഗം കപണ്്
ത്്ി.2.99ലക്്ത്്ി
രലപെയാണ്പമപത്ൊ
പൊളിറ്്ൻ െീജിയ
െിപലപോത്്ംരോ
ഗബാധിരർ. മം്
ബബ നഗരത്്ിൽ
മാതര്ം1,32,822.പമപത്ൊപൊളി
റ്്ൻ െീജിയെിൽ ഇത്വപര
11,968രേർമരിച്്്.മം്ബബന
ഗരത്്ിപലമാതര്ംമരെസംഖയ്
7,314.
പ്പന നഗരത്്ിൽ 1,682

രകസ്കളാണ്പ്ത്രായിക
പണ്്ത്്ിയത.്േിംതേ്ിചിഞ്്്വാ

ഡിൽആയിരംപ്രിയരകസ്
കൾ.നാസിക്്ിലം് 745 രേർ
ക്്്പ്ത്രായിരോഗംസ്്ിരീ
കരിച്്്.പ്പനജില്്യിൽ3,544
പ്രിയ രകസ്കളാണ്ള്്ത.്
1.35ലക്്ത്്ിരലപെയായിട്്്ണ്്്
പ്പന ജില്്യിപല പോത്്ം

ബവെസബ്ാധിരർ.3,361രേർ
ജില്്യിൽഇത്വപരപൊവിഡ്
ബാധിച്്്മരിച്്്.പമപത്ൊപൊളി
റ്്ൻ െീജിയെിലം് പ്പനയി
ലം് രോഗബാധനിയതന്്്ിക്്ാ
ൻകഴിയാപരവര്ന്്രാണ്ഉ
ദ്്വ് രാക്്പെ സർക്്ാരിന്
ആശങ്്രയറ്്്ന്്ത.്

ടിവിക്്്ം കംപയ്ട്്്റിനം്
വിലകക്ർ്പപ്ട്ത്്്ി ബംഗാൾ ഗഗ്ാമം
രൊൽക്്ത്്:രിവികാണ്ന്്തം്പോബബൽരോണ്ക
ളം്കംേയ്്ട്്റ്കളം് ഉേരോഗിക്്്ന്്തം് ഉൾപപ്്പരവി
രൊദഉോധികൾപക്്രിരരഫത്വപ്െപപ്്ട്വിച്്്േശ്്ിമ
ബംഗാൾതഗ്ാമം.മ്ർഷിദാബാദ്ജില്്യിപലരഘ്നാഥ്ഗഞ്്ി
ന്സമീേംഅബദ്വരനഗർവിപല്്ജ്ആണ്ഇവപയല്്ാംമ
രേരമായവിശവ്ാസങ്്ൾക്്്വിര്ദ്്പമന്്്തേ്ഖയ്ാേിച്്്വി
ലരക്്ർപപ്്ട്ത്്ിയത.്12,000ജനസംഖയ്യ്ള്്തഗ്ാമത്്ിൽ
നയ്്നേക്്വിഭാഗങ്്ളാണ്ബഹ്ഭ്രിേക്്ം.
കയ്ാരംസ്കളിക്്്,രോട്്െിവാങ്്്ക,സംഗീരംത്രങ്്ി

യവപയല്്ാംവിലക്്ിയിട്്്ണ്്്തഗ്ാമസമിരി.ഇവലംഘിച്്ാ
ൽ500മ്രൽ70000വപരര്േേിഴയം്ഏത്്മിരല്മാണ്
ശിക്്.യ്വരലമ്െസാംസക്ാരികമ്ലയ്ങ്്ളിൽനിന്്്വയ്
രിചലിക്്്ന്്ത്രരയാനാണ്ഈനരേരിപയന്്്ംസംഗീ
രവം്സിനിമയം്മരവിശവ്ാസത്്ിന്വിര്ദ്്മാപെന്്്ം
അബദ്വരനഗർസാമ്ഹികേരിഷക്രെസമിരിഅധയ്
ക്്ൻഅസറ്ൾപഷയഖ്.്

കഴിഞ്്ഒമ്്രിനാണ്വിവാദരീര്മാനങ്്ൾതേ്ഖയ്ാേി
ച്്്തഗ്ാമത്്ിലാപകരൊസ്്്്ർേരിച്്ത.്രിവികാണ്ന്്രിനം്
പോബബൽരോണ്കളം്കംേയ്്ട്്റ്കളം്ഉേരോഗിച്്്
ോട്്്രകൾക്്്ന്്രിനം്1000ര്േയാണ്േിഴ.കയ്ാരംസ്ക
ളിച്്ാൽ500ര്േ.രോട്്െിവാങ്്ിയാൽ2000ര്േേിഴ.വി
ലക്്്ലംഘിക്്്ന്്വപരക്്്െിച്്്വിവരമെിയിക്്്ന്്വർക്്്
200മ്രൽ1000വപരര്േതേ്രിഫലംലഭിക്്്ം.മദയ്ംവിറ്്ാ
ലാണ്ഏറ്്വം്വലിയേിഴ-7000ര്േ.മദയ്േിച്്ാൽ2000ര്
േയം്േത്്്രവെഏത്്മിരലം്.ഫത്വയിൽപരറ്്ാപോ
ന്്്മിപല്്ന്്്ത്െമ്ൽരൊൺതഗ്സ്രനരാവം്േഞ്്ായ
ത്്്തേ്സിഡന്്്്മായഅബ്്്ർൌഫ.്യ്വാക്്ൾസംഗീര
ത്്ിന്അരിമപപ്്ട്്്വഴിപരറ്്ിരപ്്ക്ന്്ത്രരയാനാണ്ന
രേരിപയന്്്ംൌഫ.്എന്്ാൽ,നിയമംബകയിപലട്ക്്്ന്്
ത്ആരായാലം്കർശനനരേരിയ്ണ്്ാക്പമന്്്ഷംരഷർഗ
ഞ്്്രല്്ക്്്പഡവലപപ്മ്്്്ഓഫിസർരോയദ്ീപ്ചതക്വർ
ത്്ി.

കൊവിഡ:് ഇന്്്യ മർ്ധനയ്ത്്ിലേക്്് ?
നയ്്ഡൽഹി:പൊവിഡ്വയ്ാ
േനത്്ിപ്്് മ്ർധനയ്ത്്ി
രലക്്്(േീക്്്)ഇന്്്യഎത്്്
കയാരോ?അരിപ്്്സ്ച
നകൾ കാണ്ന്്്പണ്്ന്്്
ആരോഗയ്വിദഗധ്ർ.രകസ്
കൾ ക്ട്ന്്രിപൊപ്്ം െി
ക്്വെി നിരക്്്ം വലിയ
രോരിൽ ഉയർന്്ിരിക്്്
ന്്്.ഇത്േീക്്്ഘട്്ത്്ിരല
ക്്്രാജയ്ംഅട്ത്്്പൊണ്്ി
രിക്്്ന്്്എന്്ാണ്സ്ചി
പ്്ിക്്്ന്്രരത്ര.
െിക്്വെിനിരക്്്74ശര

മാനംകരന്്ിരിക്്്ന്്്.അവ
സാന 24 മെിക്്്െിൽ
62,000രലപെരേരാണ്രോ
ഗമ്ക്്രായത.്29ലക്്ംരക
സ്കളിൽ21.5ലക്്വം്രോ
ഗമ്ക്്ര്രരരാണ്ഇരപ്്ൾ.
ജ്ൺ17ന്52.8ശരമാനമാ
യിര്ന്്്ഇന്്്യയിപലപൊ
വിഡ് രഭദമായവര്പര നിര
ക്്്.ജ്ബല16ന്അത്63.24

ശരമാനമായി. ഇരപ്്ൾ
74.30ശരമാനം.രാജയ്പത്്
യഥാർഥരകസ്രോഡ്പോ
ത്്ംരകസ്കള്പര24ശര
മാനത്്ിൽരാപഴയാണ.്
75ശരമാനംെിക്്വെിനി

രക്്ിപലത്്്രപ്്ൾരാജയ്ം
പൊവിഡ് വയ്ാേനത്്ിപ്്്
േീക്്ിൽഎത്്്പമന്്ാണ്
കെക്്ാക്്്ന്്ത.് അങ്്
പനപയങ്്ിൽ ബവകാപര
ആഘട്്ത്്ിപലത്്്ം.അരി
ന്രശഷംതഗ്ാഫ്രാരോട്്ിെ
ങ്്്പമന്്ാണ്തേ്രീക്്.അ
രിനർഥംഅരോപരസ്്ിര
മായ രാരോട്്ിെക്്ം ഉെപ്്ാ
ക്പമന്്ല്്.പ്രിയേീക്്്ക
ൾ ഉണ്്ാവാരിരിക്്ാന്ള്്
ശക്്മായ നരേരികൾ അ
രിന്രശഷവം്സവ്ീകരിക്്
െം.
ഇന്്്യരൊപലവിശാലമാ

യരാജയ്ത്്്േീക്്്ക്രയ്മാ
യി നിർെയിക്്ാനാവിപല്്

ന്്്ംചിലർച്ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്
ണ്്്.രാജയ്ത്്ിപ്്്ഓരോഭാ
ഗത്്്ം ഓരോ സമയത്്ാ
ണ് മ്ർധനയ്ാവസ്്യ്ണ്്ാ
വ്ന്്ത് എന്്രാണ് കാര
െം.ഡൽഹിയം്രമിഴന്ാ
ടം്േീക്്്ഘട്്ംേിന്്ിട്്ിട്്്ണ്്്.
മഹാരാതട്്്യം്േശ്്ിമബം
ഗാളം്രൊല്ള്്സംസ്്ാന
ങ്്ൾഇനിയം്അവിപരപയ
ത്്ിയിട്്ില്്.മറ്്്നിരവധിസം
സ്്ാനങ്്ളിൽരോഗവയ്ാേ
നംസമീേകാലത്്ാണ്വലി
യ രോരിൽ ഉയരാൻത്ര
ങ്്ിയിട്്്ള്്ത.്

േീക്്ിൽഎത്്ിയതേ്മ്
ഖരാജയ്ങ്്പളല്്ാം80ശരമാ
നത്്ിൽരാപഴെിക്്വെിനി
രക്്ിലാണ് പൊവിഡ് തഗ്ാ
ഫിപ്്്ഉച്്സ്്ാനത്്്കയ
െിയത.്ജ്ബല29ന്70,869
രകസ്കൾ െിരപ്്ർട്്് പച
യര്രാണ് തബ്സീലിപലേീ
ക്്്.അന്്്അവര്പരെിക്്വ

െിനിരക്്്69.9ശരമാനമാ
യിര്ന്്്.പഫതര്്വരി12ന്
14,108രകസ്കൾസ്്ിരീക
രിച്്രാണ് ബചന മ്ർധ
നയ്ാവസ്്യായി േെയ്ന്്
ത.്അന്്പത്്ബചനയ്പര
െിക്്വെിനിരക്്്71.5ശരമാ
നം.

ജ്ൺനാലിന്79.5ശര
മാനംെിക്്വെിനിരക്്്ള്്
രപ്്ഴാണ്മരലഷയ്യ്പരേീ
ക്്്.ജ്ൺനാലിന്77.6ശര
മാനം െിക്്വെി നിരക്്ിൽ
ഇൊൻേീക്്ിപലത്്ി. 70.4
ശരമാനംെിക്്വെിനിരക്്ി
ലാണ്ചിലിയ്പരേീക്്്.ജ്
ൺ17ന്4,919രകസ്കൾെി
രപ്്ർട്്് പചയര്ത് സൗദി
അരെബയ്യ്പരമ്ർധനയ്ാവ
സ്്യിലാണ.്64.9ശരമാന
മായിര്ന്്്അന്്്അവര്പര
െിക്്വെിനിരക്്്.77.1ശരമാ
നത്്ിലാണ് ബഹെിനിൽ
"േീക്്്'കണ്്ത.്

രോ  ലീ  സി  ന ്വോ  ഗം ക ് ട ് ന്്്
വയ്ാഴാഴച്മാതര്ംമഹാരാഷ്തര്യിൽ

303പൊലീസ്കാർക്്ാണ്രോഗബാ
ധസ്്ിരീകരിച്്ത.്അഞ്്്പൊലീ
സ്കാർമരിക്്്കയം്പചയത്.്14
ഓഫിസർമാരരക്്ം136പൊലീസ്
കാർഇത്വപരസംസ്്ാനത്്്പൊ
വിഡ്ബാധിച്്്മരിച്്ിട്്്ണ്്്.മം്ബബ
പൊലീസിൽമാതര്ംമരിച്്ത്62രേ
രാണ.്സംസ്്ാനത്്്13,180പൊലീ
സ്കാർക്്്ഇത്വപരപൊവിഡ്ബാ
ധിച്്്.ഇരിൽ1,387രേർഓഫിസർ
മാരാപെന്്്ംആഭയ്ന്്രവക്പ്്്ച്
ണ്്ിക്്ാട്്്ന്്്.ഇരപ്്ൾചികിത്്യി
ല്ള്്ത്2,389പൊലീസ്കാരാണ.്

ജ  യി  ല ് ക  ളി  ൽ 
മഹാരാഷ്തര്യിപല27ജയില്കളി

ലായി1,478പൊവിഡ്രകസ്കളാ
ണ്കപണ്്ത്്ിയിട്്്ള്്ത.്ആറ്രേ
ർഇത്വപരമരിച്്്.രോഗബാധിരരി
ൽ312രേർജയിൽജീവനക്്ാരാണ.്
219രകസ്കള്ള്്നാഗപ്്ർപസൻ
തര്ൽജയിലാണ്ഏറ്്വം്രോശമായ
അവസ്്യിൽ.പ്പനയിപലയർവാദ
പസൻതര്ൽജയിലിൽ190രകസ്കള്
ണ്്്.ആർരർരോഡ്ജയിലിൽ182.
ജയില്കളിൽരോഗംകപണ്്ത്്ി

യവരിൽ848രരവ്പ്ള്്ികൾരോഗ
മ്ക്്രായി.272ജയിൽജീവനക്്ാ
രം്രോഗമ്ക്്ിരനരിയിട്്്ണ്്്.രോഗ
വയ്ാേനഭീഷെിഒഴിവാക്്ാൻേരി
നായിരത്്ിരലപെരരവ്പ്ള്്ികപള
രോചിപ്്ിച്്്.ഇര്േത്്ാൊയിരത്്ി
രലപെരേരാണ്ഇരപ്്ൾജയില്കളി
ല്ള്്ത.്

ദി      വാ      ൻ ഹൗ      സി      ങ ്ഫി      നാ      ൻ      സ ്കോ      ർ      പ്്      കേ      ഷ      ൻ ലി      മി      റ്്      ഡ്
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എതിർവശം, ആനഗ് കോഡ,് ഹരി നിവാസ ്സർക്്ിൾ, നൗപാഡ, താനന, (നവസ്്്്്)- 400602 

ഡിമാൻഡ്നോട്്ീസ്
2002രല            രസ                കയ് ്               േി                ഹറ് ്               വസ                ഷ                ൻ, റീ                ക                ൺ                സപ്ട്                ക്                ഷ                ൻ ഒ            ഫ ്ഫി                നാ                ൻ                ഷയ്                ൽ അ                സ                റ്്്സ ്ആ                ൻ                ഡ ്എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്് ഒ                ഫ്
രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് ആ                കറ്്്്,  രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് (എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്്) രസ                ക്്                ൻ 13(2) റ ്         ൾ 3 വച          ർ          ത്്് ോ          യി          ക്്്          ക.
2002രല            രസ                കയ് ്               േി                ഹറ് ്               വസ                ഷ                ൻ, റീ                ക                ൺ                സപ്ട്                ക്                ഷ                ൻ ഒ            ഫ ്ഫി                നാ                ൻ                ഷയ്                ൽ അ                സ                റ്്്സ ്ആ                ൻ                ഡ ്എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്് ഒ                ഫ്
രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് ആ                കറ്്്്, രസ                കയ് ്               േി                റ്്ി ഇ                ന്്്                റ                സ്്്്് (എ                ൻ                വോ                ഴസ്ര്മ                ന്്്്) രസ                ക്്                ൻ 13(2) റ ്         ൾ 3     എ        ന്്ി        േ പപ്      കാ      േം താ          രഴ          
പ്്          റ          യ ്         ന്് ോ          യപ്്്          ക്്ാ          വോ        ട ്പ          ണം തി          േി          ച്്          ട          ക്്          ണ          രമ          ന്്് േയ്          ക്്          മാ          ക്്ി          രക് ്         ണ്്് വോ        ട്്ീ        സി        ന ്താ        രഴ ഒ        പ്്ി        ട്്ി        േി        ക്്്        ന്് ദി      ോ      ൻ
ഹൗ      സി      ങ ്ഫി      നാ      ൻ      സ ്വോ      ർ      പ്്      വറ      ഷ      ൻ ലി      മി      റ്്      ഡ ്(  ഡി      എ      ച്്്എ      ഫഎ്      ൽ) അം        ഗീ        ക ്       ത ഓ        ഫി        സ        ർ ഡി          മാ          ൻ          ഡ ്വോ          ട്്ീ          സ ്അ          യ          ച്്ി      ര ്     
ന്്്. വോ      ട്്ീ      സ ്ന      ൽ      കി അ      റ ്     പ      ത ്ദി      േ      സ      ത്്ി      ന ്     ള്്ി      ൽ ോ      യപ്ാ ക ്     ടി      ശി      ക തി      േി      ച്്      ട      ക്്      ണ      രമ      ന്്് േയ്      ക്്      മാ      ക്്ി      രക് ്     ണ്്്      ള്്
വോ      ട്്ീ      സ ്ഒ      േി      ക്്      ൽ ക ്     ടി പപ്      സി      ദ്്ീ      ക      േി      ക്്്      ന്്്. അ      ട      യവ്ക് ്     ണ്് ത ്     ക      യം് പ      ലി      ശ      യം് തി      യ      തി      യം് ഡി      മാ      ൻ      ഡ ്വോ      ട്്ീ      സി      ൽ
േയ്      ക്്      മാ      ക്്ി      യി      ട്്്      ണ്്്. വോ      ട്്ീ      സി      ൽ പ      റ      ഞ്്ി      േി      ക്്്      ന്് തി      യ      തി      ക്്      കം ോ      യപ് തി      േി      ച്്      ട      യക്്്ാ      വ ്     ന്്      താ      ണ.് ോ      യപ്ാ ക ്     ടി      ശി      
ക തി      േി      ച്്      ട      ക്്്      രമ      ന്്്      റ      പ്്ാ      ക്്്      ന്്      തി      നാ      യി താ      രഴ      പ്്      റ      യ ്     ന്് േ      സത് ്     ക്്      ൾ ോ      യപ്്്      ക്്ാ      ർ ഡി      എ      ച്്്എ      ഫഎ്      ലി      ന ്ജാ      മയ്ം ന      ൽ      കി      
യി      ട്്്      ണ്്്. 

വാ      യപ്്്      ക്്ാ      ർ/ സ     ഹ     വാ     യപ്്്     ക്്ാ   ർ/ 
ജാ      മയ്      ക്്ാ      ര ് നെ കപ      ര/് കോ     ൺ കോ   ഡ്

ഡി      മാ      ൻ      ഡ ്കോ      ട്്ീ      സി  ന്്് തി      യ      തി, ത ്     േ, 
എ      ൻ      പി      എ തി      യ      തി

ജാ      മയ്      വ      സത് ്     വി      ന്്് വി      ലാ  സം 
(  സ്്ാ      വ      ര വ      സത് ്     ക്്      ൾ)

മ ്     ക      ളി      ൽ    പ്്      റ      ഞ്് ോ      യപ്്്      ക്്ാ      ർ ഡി      എ      ച്്്എ      ഫഎ്      ല്്ി      വല      ക്്് പ      ണം തി      േി      ച്്      ട      ക്്്      ന്്      തി      ൽ പ      ോ      ജ      യ      രപ് ്     ട്്ാ      ൽ മ ്     ക      ളി      ൽ പ      ോ      മ      ർ      ശി      ച്്ി      േി      ക്്്      ന ്േ      സത് ്     
ക്്      ളി      ൽ  രസ      ക്്      ൻ 13(4), അ      ന ്     വോ      ജയ്      മാ      യ നി      യ      മ      ങ്്      ൾ പപ്      കാ      േം ന      ട      പ      ടി      ക      ൾ സവ്ീ      ക      േി      ക്്്      ന്്      താ      ണ.് ന      ട      പ      ടി      ക      ള ്     രട രച      ല      വം് മ      റ്്്  പ      േി      ണ      ത      
ഫ      ല      ങ്്      ളം് പ ്     ർ      ണ      മാ      യം് ോ      യപ്്്      ക്്ാ      േ      വന്്്      താ      യി      േി      ക്്്ം. നി      യ      മ      പപ്      കാ      േം ഡി      എ      ച്്് എ      ഫഎ്      ല്്ി      രന്്് എ      ഴ ്     ത്്് വേ      ഖ      ക      ളി      ല്്ാ      രത േി      ൽ      പ്്      ന, ക      ോ      ർ
ത ്     ട      ങ്്ി      യ മാ      ർ      ഗ      ങ്്      ളി      ല ്     രട ഈ       േ      സത് ്     ക്്      ൾ ഹക      മാ      റ്്ം രച      യ്്്      ന്്      തി      ൽ നി      ന്്് ോ      യപ്്്      ക്്ാ      േ      രന േി      ല      ക്്ി      യി      േി      ക്്്      ന്്്. ഇ      ത ് ലം      ഘി      ക്്്      ന്്      േ      ർ
ശി      ക്്ി      ക്്      രപ് ്     ടം്. ഒ   പ്്് (അം      ഗീ      ക ്     ത ഓ      ഫീ      സ      ർ)

ദി      വാ      ൻ ഹൗ      സി      ങ ്ഫി      നാ      ൻ      സ ്കോ      ർ      പ്്      കേ      ഷ      ൻ ലി      മി      റ്്      ഡ്തീയതി : 22-08-2020 
സ്്ലം : കേരളം

വോഴിവക്ട് ്പര്ാഞ്്് )
അകര്ർ ഷാദ ് പി (ോയപ്്്ക്്ാേൻ )
രഫരിൻ പി (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

തിരർ് താലക്്്്, തക്്്ണ്്ിയർ് േിവല്ജ് ്, തിരർ്,
മലപ്്്റം , വകേളം - 676101 , റീസർവേ നമ്്ർ 264/3
രല 16.66 രസന്്്് സ്്ലം , 

തിരേ്നന്്പേ്ം പര്ാഞ്്് )
സാംരശിേൻ ഗംഗാധേ പണിക്്ർ (ോയപ്്്ക്്ാേൻ )
സാബ ്േഞജ്ിത്്് സാംരശിേൻ േമണി (സഹ
ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീസർരവ് ് നമ്്ർ -361/3/4 അരേ്ിക്്േ േിവല്ജ്്
അരേ്ിക്്േ പി ഓ  അരേ്ിക്്േ പി ഓ
തിരേ്നന്്പേ്ം തിരേ്നന്്പേ്ം വകേളം: - 695564

തശ്ർ് പര്ാഞ്്് )
രഷയക്്്് സേ്ാജ ്(ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) ദൽ്ഷാദ്
അബ്്്ൾ ഖാദർ  (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

സർവവ് ്നമ്്ർ 38/2 മണ്്്ത്്ിവക്ട് ് േിവല്ജ്,് തലപ്്ില്്ി
താലക്്്് എൻ എസ ്എസ ്ഹഹസക്ള്ിന ്സമീപം  തശ്്്്ർ
ജില്് , തശ്്്്ർ , വകേളം: - 680623

തശ്ർ് പര്ാഞ്്്)

തശ്ർ് പര്ാഞ്്്)

വോട്്യം പര്ാഞ്്് )

വോട്്യം പര്ാഞ്്് )

വോട്്യം പര്ാഞ്്് )

വോട്്യം പര്ാഞ്്്)

രഷയക്്്് സേ്ാജ ്(ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) ദൽ്ഷാദ്
അബ്്്ൾ ഖാദർ  (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

സർവവ് ്നമ്്ർ 38/2 മണ്്്ത്്ിവക്ട് ് േിവല്ജ്്
തലപ്്ില്്ി താലക്്്് , തശ്്്്ർ തശ്്്്ർ വകേളം: 680623

അനീഷ ്പി (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) അശവ്തി എ
(സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവേ നമ്്ർ 40 /13-2 വചപമ്്്വശ്േ്ി േിവല്ജ്,്
ഏറനാട ്താലക്്്് താലരപ്ല്ിപറമ്്് ജംക്്ന്
സമീപം,  മലപ്്്റം മലപ്്്റം വകേളം: - 676521

ോജി രക ആർ (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) അഭിലാഷ്
ആർ (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ്നമ്്ർ: 644 /1-6-1 വോരേ്ഴി േിവല്ജ്്
കന്്്ത്്്ർ താലക്്്് ,കന്്്ത്്്ർ താലക്്്്
രോല്്ം രോല്്ം വകേളം: - 690520

ലാലി ആന്്്ണി (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) ആന്്്ണി
മാതയ് ്(സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1) ഫിലിപ്്്
അപര്ഹാം (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 2)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ: 298/6 ോമപേ്ം േിവല്ജ് ്കേ്ിഞ്്ി
പി ഓ . മീനച്്ിൽ താലക്്്് കേ്ിഞ്്ി പി .ഒ മീനച്്ിൽ
താലക്്്് വോട്്യം വോട്്യം വകേളം -686576

ഹേികമ്ാർ എം ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ)
വോഹനകമ്ാർ രക (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ 244/1/3 പനച്്ിക്്ാട ്േിവല്ജ്,്
വോട്്യം വോട്്യം വോട്്യം  വകേളം: - 686533

വോഷൻ വോൺ (ോയപ്്്ക്്ാേൻ ) 
എലിസരത്്് രക േർഗീസ ് (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ 402/13, പായിപ്്ാട ് േിവല്ജ്,്
ചങ്്നാവശ്േ്ി  താലക്്്് ചങ്്നാവശ്േ്ി താലക്്്്
വോട്്യം വോട്്യം വകേളം: - 686537

രോച്്ി പര്ാഞ്്് )

രോച്്ി പര്ാഞ്്്)

രോച്്ി പര്ാഞ്്്)

രോച്്ി പര്ാഞ്്് )

മേ്ളീധേൻ തങ്്പ്്ൻ കറ്പ്്്വശ്േ്ി ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) 
ജയ സി ആർ (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവേ നമ്്ർ 97/5, 97/ 2-2 വോടനാട ്േിവല്ജ്,്
കന്്്ത്്്നാട ്താലക്്്് , പന്്ങ്്്രവ്ോട്്ത്്ിന്
സമീപം ,എറണാകള്ം വകേളം -682015

േേി എം രി ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) നിവതഷ്
മഠത്്ിപ്്റമ്്ിൽ  േേി (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)
നിവജഷ ്എം ആർ (സഹ  ോയപ്ക്്ാേൻ 2)

സർവേ നമ്്ർ 212/9 ഒര ്രോട്്്േള്്ി േിവല്ജ് ് പറവർ്
താലക്്്് രോച്്ി എറണാകള്ം  വകേളം: 683519

ജയൻ സി േി ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) പഷ്പ്കമ്ാേി 
എ രക (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീ സർവവ് ് നമ്്ർ 27/4 വോടനാട ് േിവല്ജ്്
കേ്പ്്ടി കന്്്ത്്്നാട ്താലക്്്് കേ്പ്്ടി,
രപരമ്്്ാവർ്, എറണാകള്ം , വകേളം- 683544 

കിഴിക്്ാേൻ രസരാസ്്്്്യൻ വോയ ്( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) വോരലറ്്് വോയ്
(സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1) വോസഫ ്രസരാസ്്്്്യൻ (സഹ
ോയപ്ക്്ാേൻ 2) ഷാർലിൻ വോയ ്(ജാമയ്ക്്ാേൻ  1)

ഫ്്ാറ്്് നമ്്ർ 9 രി ഒൻപതാം നില, ലിേിറ്്് ഹാർമണി
ആലേ് രേസ്്്്്, Vo, Rsy220 / 2/2, 220/2, 220/3 ആലേ്
താലക്്്് ആലേ് താലക്്്് ഈസ്്്്് കടങ്്്ലർ്
എറണാകള്ം വകേളം: - 683102

കണ്്്ർ പര്ാഞ്്്)
േവമശൻ വോപ്്ൽ േളപ്്ിൽ  ( ോയപ്്്ക്്ാേൻ) 
പപ്ീതി േവമശൻ (സഹ ോയപ്ക്്ാേൻ 1)

റീസർവേ  നമ്്ർ 47/4 ഉഡമ് േിവല്ജ് ്ഉദം-
പാടിൻഹവേ , വോസദ്ർ്ഗ ്ഉദം-പാഡിൻഹാരേ,
വോസദ്ർ്ഗ ്കാസർവോഡ ്  വകേളം: - 671319



വിയോഗം

ഇയുുുണുുി
മെന്ക്ാടി:കിഴക്്്ംപ്
റംവടക്്ന്്മധ്ക്്രഇ
യ്്്ണ്്ി(73)അന്്രിച്്്.
സംസ്കാരംെടത്്ി.ഭാ
ര്യ:അന്്മ്്.

ഏലികുടുുിഗടാം
ത്ശ്ര:നപരിങ്്ാവ്കത
ജസ്അവെ്യ് വി ല് ് പ
കരതൊയ കാഞ് ്ി ര
പ് ് ള് ്ി  കടാം സി കാ
ഞ് ്ി രപ് ്ി ള് ്ി യ്നടഭാ
ര് യ  ഏലിക് ട് ്ി  കടാം
(84)  ക് യാ െഡയിനല
നടാറക്്്ാ യില് ്അന് ് 
രി ച് ്് .  മ് വാറ് ്് പ് ഴ
ഈസ് ്് ്്  വാഴപ് ്ി ള് ്ി െ
ട് ക് ്് ടി  ക് ട്ം ബാംര
മാണ് .  മക് ് ളി ല് ് .  സം
സ്കാരം തിങ് ് ളാഴ്ച
ക്യാ െഡയില് ് െട
ക് ്്ം .

സണുുി
ക്ന്്ത്്ങ്്ാടി: കിഴ
ക്ക് പരയ്ക്്ാട് നകാഴ
ലിപ്്റമ്്ില്് പൗകലാസ്
മകന്്സണ്്ി(74)അന്്
രിച്്്. സംസ്കാരം െട
ത്്ി.ഭാര്യ:തങ്്മ്്.മക്്
ള്്:കസാണി,കസാബി.മ
ര്മക്്ള്്:വിെിത, ന്സ്്്
ഫി.

ഗമാളി
വടക്്ാക്ഞ്രി:പ്ന്്ംപ
റമ്്്കല്്്ംക്ട്്ംകല്്ിങ്്ി
ല്് വീട്്ില്് പകരതൊയ
മാര്്ക്ക്ാസ്ഭാര്യകമാളി
(65) അന്്രിച്്്. സം
സ്ക്്ാരംെടത്്ി.മക്്
ള്്:സ്വപ്െ,സാരര്്,സ
ല്്മ. മര്മക്്ള്്:ഷാജ്,
ലിസ,വികവക്.

ഗവലായുധനുു
വടക്്ാക്ഞ്രി: മ്ള്്്
ര്്ക്്രവടവരമ്്ത്്്കവ
ലായ്ധന്് (ക്ട്്ന്്-89)
അന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാ
രം െടത്്ി. ഭാര്യ: കാ
ര്്ത്യായെി. മക്്ള്്: സ്
കരഗ്ദ്്ന്്, അജിത, രജി
െി,ഗ്പിയ.മര്മക്്ള്്:ര
തി, സ്കദവന്്, വിജയ
ന്്,സക്ന്ാഷ്.

ഗജാസഫുഅടുുിഗപുുറുുി
ലവപ്്ിന്്:ഓച്്ന്്ത്ര്
ത്്്അട്്ികപ്്റ്്ികജാസഫ്
(87) അന്്രിച്്്. എറ
ണാക്ളം നസ്്്് ഗ്ഫാ
ന്്സിസ് ഡി നസയി
ല്്സ് മ്ന്് ജീവെക്്ാര
ന്് ആയിര്ന്്്. ഭാര്യ:
എടവെക്്ാട്കര്കവലി
പറമ്്ില്് പകരതയായ
സാറാമ്്. മക്്ള: ക്ളീ
റ്്്സ്,സകലാമി,ഡിക്സ
ണ്്,സീെ,സജി,സ്െി,
സിമ്്ി,സാലി. മര്മക്്
ള്്: മിെി, വര്്രീസ്, പ്
ഷ്പ്്ി, നജയിംസ്, ടിജി,
ആ്്്ണി,സാജന്്,ജീവ
ന്്.

അലുുി
ലവപ്്ിന്്:മ്െമ്്ംനച
മ്്ങ്്ാട്്് പകരതൊയ
സ്ഗ്ബഹ്്ണ്യന്്് ഭാര്യ
അല്്ി(89)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ള്്: രാജമ്്,ബാബ് ,
സജീവ്,അെിത,വിജയ
,ക്ഗപംലാല്്.മര്മക്്ള്്:
ദാസ്, ഗ്പസന്്,ശ്യാമള,
വിശ്വൊഥന്്, കസാജന്്
(ഖത്്ര്്),ഷീജ.
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അബുബകുുരുു
വടക്്ാക്ഞ്രി:പര്ത്്ി
ഗപ്കിണറാമാക്്ാല്്അ
ബ്ബക് ് ര് ് (ക് ഞ് ്ാ 
ന് ്ക് ്  73  )  അന് ് രി 
ച് ്് .  ക ബറ ട ക് ്ം  െട 
ത് ്ി .  സി പി എം പര് 
ത് ്ി ഗ്പ  ഗ്ബാ ഞ് ്്  അം
രമാ ണ് .  ഭാ ര് യ :  െ ബീ 
സ.  മ ക് ് ള :  മ ജീ ദ് ,
ലസന് ദീ ന് ്,  ഷം സ് 
ദീ ന് ്, ഖദീ ജ .  മ ര് മ ക് ് 
ള് ്:  ഷാ ജി ത ,  െദീ റ ,
ലഹറ് ന് ്ീ സ,  പകര 
തൊയസിദ് ്ി .

രപുസീത
അങ്്മാലി:മാളനെയത്ി
ക് ്് ടി നെല് ്ി പ് ് റ മ് ് ന് ്
ബിെീ ലി ന്്്  ഭാ ര് യ  ഗ്പ
സീ ത (35)  അന് ് രി 
ച് ്് .  സംസ്കാരം  െട
ത് ്ി . 
അങ് ് മാ ലി ത് റ വ് 

ര് ് കമ ക് ്ാ ട് ്് മാ ലി  ക് 
ട്ം ബാം രമാ ണ് .  മ ക
ന് ്: സായ് ക് ഷ്ണ.

ബിയുുകുുുടുുി
മക്ഞ്രി:അയെിക്ക്ാട്
പകരതൊയ പയ്്ക്ശ്രി
തണ്്്പാറക്്ല്്ലഹദ
റ്നടഭാര്യഅക്്രപീടി
കബിയ്്ക്്്ട്്ി (75)അ
ന്്രിച്്.്മക്്ള്്:അബ്്്റ
ഹ്്ാന്്,അബ്്്ല്്അസീ
സ്,സ്െില്്ബാബ്,ജ
മീല,ലറഹാെത്്്, സ
ലീെ, ഹസീെ, പകരത
യായആമിെ.

ഫാതുുിമ
മക്ഞ്രി:പയ്്ൊട്താമ
രക്ശ്രിപകരതൊയനത
ന്്ാടന്് മ്ഹമ്്ദ്എന്്
ൊണിയ്നടഭാര്യആറ്
വീട്്ില്് ഫാത്്ിമ (75)
അന്്രിച്്്. മക്്ള്്:അ
ബ്്്ല്് മജീദ്, ഉസ്മാന്്,
ലഫസല്്, ലറഹാെ
ത്്്,റജീെ.ഗരുതസയുാമുു

ലവപ്്ിന്്:നചറായിമാ
ൊട്്്നലയിെില്്,പകരത
ൊയലകതാരന്്കദവ
സിയ്നടഭാര്യക്ഗതസ്യാ
മ്്(താണ്്മ്്-86)അന്്
രിച്്.്മക്്ള്്:ബാബ,്കമ
രി.മര്മക്്ള്്:കജാസഫ,്
നഡയ്സി.

ഗരുതസയു
ചാലക്്്ടി:നകാരട്്ിൊ
ല്്പ്്ാടന്് പീറ്്ര്് ഭാര്യ
ക്ഗതസ്യ(78)അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്:ആെി,കദവസ്്ി,
കജാണി,മര്മക്്ള:സ്
െിത,ഷീെ.

സുഗരഷ്ബാബു
പറവ്ര്്: മ്ത്്ക്ന്്ം
ക്വപറമ്്ില്്സ്കരഷ്
ബാബ്(68)അന്്രിച്്്.
സംസ്ക്്ാരം െടത്്ി.
ഭാര്യ: കമദിെി. മക്്ള്്:
അഞ്്്, അശ്വതി, അ
ര്്ജ്്്ന്്. മര്മക്്ള്്: ഉ
ണ്്ിക്ഷ്ണന്്,ബികൊ
ജ്.

ഗജാസഫുഅലകസുാടുുരുു
കചര്്ത്്ല:നകഎസ്ആ
ര്്ടിസിബസ്സ്്് ്ാന്്ഡി
നലകജാളിക്സ്്്ാഴ്സ്ഉട
മ െരരസഭ 26-ാം വാ
ര്്ഡില്് പ്ല്്്ര്ത്്ിക്്
രികജാസഫ്അലക്സാ
ണ്്ര്് (കജാപ്്ന്്-78) െി
ര്യാതൊയി. സംസ്കാ
രംെടത്്ി. ഭാര്യ: കമരി
ക്്്ട്്ിത്റവ്ര്്പള്്ത്്്
ക്ട്ംബാംരം. മക്്ള്്:
കജാഷികജാസഫ്(ദ്ബാ
യ്), സണ്്ി, കജാകമാന്്,
പകരതരായകജാളി,കജാ
യ്സി.മര്മക്്ള്്: ക്ജയാ
തി (അസി. ഗ്പഫസര്്,
എസഎ്ന്്ജിഎംകാറ്്റി
ങ് കകാളജ് ത്റവ്ര്്),
ബിെി.

ലീല
അങ്്മാലി: എടക്്്ന്്്
മ്ണ്്പ്്ിള്്ിനചറിയാന്്
മകള്് ലീല (െീലി -
69)അന്്രിച്്്. സം
സ്കാരംെടത്്ി.അവി
വാഹിതയാണ്.

വിതുുനുു
ചാലക്്്ടി: നവട്്്കടവ്
ചിറമ്്ല്് മ്ളങ്്ാടന്്
നകാച്്്വറീത്മകന്്വി
ത്്ന്് (61)അന്്രിച്്്.
ഭാര്യ:അല്്കഫാന്്സ.മ
ക്്ള:വിപിന്്,െിജില്്,
മിധിന്്.മര്മകള:െിസ
വിപിന്്.സംസ്കാരംഇ
ന്്്ഉച്്ക്്്മ്ന്്ിന്ചാല
ക്്്ടി നസ്്്് കമരീസ്
നഫാകറാെപള്്ിനസമി
ക്ത്രിയില്്.

ഡസനബ
കല്ര്്: കദശാഭിമാെി
കറാഡ് ഈച്്രങ്്ാട്്്
ലലെില്്പ്വന്്കകരി
പകരതൊയ അബ്ബ
ക്്ര്് ഭാര്യ ലസെബ
(85)അന്്രിച്്്.കബറട
ക്്ംെടത്്ി.മക്്ള്്:അ
ഷ്റഫ്,സബിയ,ലലല,
െദീറ,ജമീല.മര്മക്്ള്്
:അലിയാര്്,ജമാല്്,കദീ
ജ, പകരതരായകബീര്്,
ഹെീഫ.

സാവിരതുി
നെട്്്ര്്:കകാറ്്ാടയില്്പ
കരതൊയ സ്ക്മാര
ന്്്ഭാര്യസാവിഗ്തി(73)
അന്്രിച്്്. സംസ്ക്്ാ
ക്്ാരംഇന്്്.മക്്ള്്:സ
ക്ന്ാഷ് ക്മാര്്, സ്െി
ല്് ക്മാര്്. മര്മക്്ള്്:
അെിത,കലാകദവി.

രക.കുഷണ്നാശാരി
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: മര്ത
ത്്്ര്് താന്്ിക്്ാവില
വീട്്ില്്നക.ക്ഷ്ണൊ
ശാരി (92)അന്്രിച്്് .
ഭാര്യ:പകരതയായരാമ
ലക്്്മി.മകള്്:ലളിതാം
ബിക, സരസ്വതി, ശാ
ന്്ക്മാരി, കരണ്ക,
സതീഷ്ക്മാര് ്, അെി
ത. മര്മക്്ള: വിജയ
ക്മാര്്,പകരതൊയരാ
മചഗ്ദ് ്ന്്, കരാപാലക്
ഷ്ണന്്,രാജന്്,സ്െി
ത,ബിജ്.

ദാഗമാദരനുു
കചര് ്ത് ് ല: അര് ്ത് ്് 
ങ് ് ല് ് വാളക്ശ് രില് ് ദാ
കമാദരന് ്(75)അന് ് രി
ച് ്് . ഭാര്യ:സതിദാകമാ
ദരന് ്.  മക് ് ള് ്:  ദിെീഷ്
ദാകമാദരന് ്,  ധെീഷ്
ദാകമാദരന് ്.

ജലാലുദുുീനുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: കടയി
ല്്വിളവീട്്ില്്ജലാല്ദ്്ീ
ന്് (82)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:പകരതയായആബിദ
(റിട്്.ടീച്്ര്് നജബിഎസ്
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര).മക്്ള്്:
ലഷലാബീരം (മരാമ
ത്്് വക്പ്്്), ഷക്്ീലാ
ബീരം (മ്ത്്്റ്്്  കപാ
ത്്ന്്കകാട് ),ഷാഹിത
ദാബീരം (തിര്വെന്്
പ്രം നമഡിക്്ല്് കകാ
നളജ)്,കഹാഫ്(റിയാദ)്.
മര്മകള: മ്ഹമ്്ദ് ഹ്
ല്സ്ന്് (റിട്്.വാട്്ര്്അ
കോറിറ്്ി),അബ്്്ല്്ല്ത
ത്്ീഫ്,ഷാെവാസ്,അ
ന്ഷ(മ്വര്ംറിയാദ്).

പി.ഗവലായുധനുുആൊരി
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: ഓല
ത്്ാന്്ിശശിഭവെില്്
റിട്്. വിന്ല്ജ് ഓഫീസര്്
പി.കവലായ്ധന്്
ആചാരി (92) അന്്രി
ച്്്.ഭാര്യ:പകരതയായല
ക്്്മി. മകള്്: ശാന്്ക്
മാരി(റിട്്.ജയിലവക്
പ്്്),ശശിക്മാര്്(നകഎ
സ്എഫ്ഇ, നെയ്്ാറ്്ി
ന്്കര), മ്രമാക്്ല്് പ
കരതൊയനക.രകണശ
ന്്,എ.എസ്.സ്ധ(എ
ല്്ഐസിഏജ്്്്).

എസ.്ഭാസക്രപുുണികുുരുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര: നകാട
ങ്്ാവിളചഗ്ദ്്ികെിവാ
സില്്വിമ്ക്്ഭടന്്എ
സ്. ഭാസ്കരപ്്ണിക്്ര്്
(76) അന്്രിച്്്. ഭാര്യ:
ജി.എല്്. ചഗ്ദ്്ിക. മക്്
ള്്:ബി. ഗ്പവീണ്്ക്മാര്്
(നകഎസ്ആര്്ടിസി),
ഗ്പജിത,ലബജ്. മര്മ
ക്്ള്്: ബീെ, എസ്.വി.
ഗ്പസീത്, നജ.വി. ക്
ഷ്ണഗ്പിയ.

ആയിഷബി
പാകറാപ്്ടി: അഞ്്്ക
ണ്്ത്്ില്് പകരതൊയ
ഇമ്്ിച്്ിക്ക്ായഎന്്വ
ര്നട ഭാര്യ ആയിഷ
ബി(79)അന്്രിച്്.്മക്്
ള്്:എ.നക.റ്ഖിയ(ലല
ല),ഷറഫ്ന്്ീസ,റഷീദ,
ലമമ്െ,ഹസ്്ന്്കകായ
(സിപിഎം പാകറാപ്്ടി
സൗത്്്ഗ്ബാഞ്്്നസഗ്ക
ട്്റി),ഷാജഹാന്്(നമഡി
ക്്ല്്റപ്്്),ഷംസില(ക
ക്ക്ാടി),അബ്്്ല്്കരീം
(യ്ത്്് കകാണ്്ഗ്രസ്
പാകറാപ്്ടി മ്ന്് മണ്്
ലംഗപ്സിഡ്്്)്.ഷഹീഭാ
ന്.മര്മക്്ള്്:മ്ഹമ്്ദ്
(കാട്്്ക്ളങ്്ര),അബ്
ബക്്ര്് (എരഞ്്ിപ്്ാ
ലം), സലീം (കതാപ്്യി
ല്്),ഹംസക്ക്ായ(പറ
മ്്ില്്ബസാര്്),ഹെീഫ
(കവക്ങ്രി), െജീബ്
(നകാക്മ്രി), ഹസീെ,
നസക്്ീെ, ആരിഫ. ഖ
ബറടക്്ം ഇന്്്  രാവി
നല എട്്ിന് കാഞ്്ിര
ത്്ിങ്്ല്്ജ്മാമസ്ജിദ്
ഖബര്്സ്്ാെില്്.

ബാവഹാജി
നവള്്ിയാംപ്റം: ക്
ന്്്ംപ്റം ബാവ ഹാ
ജി(77)അന്്രിച്്.്ഭാരയ്:
പകരതയായ ഫാത്്ിമ
ക്്്ട്്ി ഹജ്്്മ്.് മക്്ള്്:
മ്ഹമ്്ദ്ഖാസിം(അബ്
ദാബി),ഇസമ്ായില്്ഫാ
ത്്ിമ,ഖദീജ,സാജിദ,ആ
യിഷ,െഫീസ.മര്മക്്ള്്:
പകരതൊയ അബ്്്ല്്,
ഹമീദ് നവള്്ിയാംപ്റം,
അബ്്്ല്്റസാഖ്കകാറാട്
(ക്ലവത്്)്, ഇബറ്ാ
ഹീംനതന്്ല(സൗദി),സ
ലീം ക്റ്്ിപ്്്റം (സൗദി),
ആബിദതസഫ്ീറ.

സി.രഘുനാഥനുു
തിര്വെന്്പ്രം:അര്
വിക്്ര ഇര്മ്് കതാട്്
ത്്ില്്വീട്്ില്്സി.രഘ്
ൊഥന്് (60 )  അന് ് രി 
ച് ്് .  സകഹാദ ര ങ് ് ള് ്:
പകരതയായനക. വി ജ
യമ് ് , പകരതൊയശി 
വാ െദ് ് ന് ്,  സി .  പീ 
താംബരന് ്( എസ്എ
ന് ്ഡി പി  കയാരം  മ് ന് ്
നെട് മ ങ് ്ാ ട് യ് ണിയ
ന് ് നസഗ്ക ട് ് റി ) ,  നക. 
ശ് യാ മ ള ,  നക. ഗ്പ ഭാ വ
തി ,  നക. ക് ഷ്ണമ് ് ,
പ കര തൊ യ സി .  ഗ്പ
താപന് ്.

സുകുമാരനുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര:കമ്കി
ന്്ക്ക്ാട്ആര്്.ആര്് ഭ
വെില്് സ്ക്മാരന്്
(72)അന്്രിച്്് .ഭാര്യ:
യകശാദ.  മക്്ള് ്: സി
ന്്്.ലവ.എസ്., ബി
ന്്് .ലവ.എസ്., രാകജ
ഷ്.എസ്.മര്മകള്്:പ്
ര്കഷത്്മന്് ,ചഗ്ദ്്ന്്.
റ് ്ി,രാജി.എ.വി.

ഐസകു്ു
നവള്്റട: അഞ്്്മരം
കാല ക്ഴിവിള വീട്്ില്്
ഐസക്്്(85) അന്്രി
ച്്.്ഭാരയ്:രതെ്ം.മക്്ള്്:
രാധ, രാജം,സതി,സി
െി.മര്മക്്ള്്:നജകറാം,
രാജന്്, ജയരാജ്. സം
സ്കാരംഇന്്്രാവിനല
എട്്ിന്.

വടക്്ാക്ഞ്രി:വാഹ
ൊപകടത്്ില്് യ്
വാവിന് ദാര്ണാ
ന്്്യം.മ്ണ്്ത്്ിക്ക്ാ
ട്സൗഹ്ദെരര്്ബ
സ് കാത്്ിരിപ്്് കക
ഗ്ദ്്ത്്ിന്സമീപംെി
യഗ്ന്്ണംവിട്്ചരക്്്
കലാറി ലബക്്ിന്
പ്റകില്് ഇടിച്്് ബ
സ്ല്ഗഡവറായ യ്
വാവ് മരണമടഞ്്്.
പ്മലപറമ്്ായികി
ണറ്്ിങ്്ല്്ചഗ്ദ്്ന്്്മകന്്സ്കമ
ഷ് (29) ആണ് മരണമടഞ്്ത്.

കവല്രില്്െിന്്്പ്
മലയികലക്്് വരിക
യായിര്ന്്സ്കമഷി
ന്്്ലബക്്ിന്പ്റ
കില്് ചരക്്് കലാറി
ഇടിക്്്കയ്ം ത്ട
ര് ്ന്്് െിരത്്ികല
ക്്്നതറിച്്്വീണയ്
വാവ് എതികര വന്്
കലാറിയ്നട അടിയി
കലക്്് വീഴ്കയായി
ര്ന്്്. സംസ്ക്്ാരം
െടത്്ി. അമ്്: സ്

കലാചെ.സകഹാദരങ്്ള്്:അെീ
ഷ്,സ്െീഷ്,അജിത.

മാള:വീട് ്ിനലക്ളിമ്റിയില്്യ്വ
തിയായവീട് ്മ് ്നയത്ങ്്ിമരിച് ്
െിലയില്്കന്ണ്ത്്ി.ആെപ്്ാറ
കദശത്്്കാച്്പ്്ിളളിജികജായ്നട
ഭാര്യസിെി(32)നെയാണ്ഇന്്
നലരാവിനലമരിച് ്െിലയില് ്ക

ന്ണ്ത്്ിയത്.ഏഴ്വര് ്ഷമായിഇ
വര്നട വിവാഹം കഴിഞ്്ിട് ്് .  ര
ണ്്്  നപണ്്ക്ട് ്ികള്ണ്്് . സം
സ്ക്്ാരംഇന്്്  കപാസ്്് ്് മാട് ് ത്്ി
ന് കശഷംജ്ബിലിെരര് ് പള്്ി
യില്്.

ത്റവ്ര്്:അമ്്യ്ംമ
കന്ംദ്ര്ഹസാഹച
ര്യത്്ില്് മരിച്് െില
യില്് കാണന്പ്ട്്്.
കകാടംത്ര്ത്്് ഗ്രാമ
പഞ്്ായത്്് പതിമ്
ന്്ാംവാര്്ഡില്്എഴ്
പ്ന്്നതക്്് നപരി
ങ്്ാട്്് െികര്്ത്്ില്്
വികൊദിന്്് ഭാര്യര
ജിത(31) യ്ം മകന്്
ലവഷ്ണവ് (10)വ്
മാണ്മരിച്്െിലയില്്
വീട്്ില്്കാണന്പ്ട്്ത്.
രജിതമ്റിയിനലഫാെില്്ത്ങ്്ിമരിച്്െിലയില്ംമകന്്ലവഷ്ണവി
നെകട്്ിലിന്്്കാലില്്നകട്്ിയിട്്െിലയില്മാണ്കണ്്ത്.രജിതൊല്മാ
സംരര്്ഭിണിയ്മാണ്.കടബാധ്യതനയത്ടര്്ന്്ാണ്ആത്്ഹത്യനചയ്്്
ന്്നതന്്്രജിതയ്നടആത്്ഹത്യാക്റിപ്്ില്്പറയ്ന്്്.ക്ത്്ിയകതാട്
നപാലിസ്സ്്ലന്ത്ത്്ികമല്്െടപടിസ്വീകരിച്്്.

നകാച്്ി:നകാവിഡ്നപാസിറ്്ീവാ
യിഎറണാക്ളംനമഡിക്്ല്്
കകാനളജ്ആശ്പഗ്തിയില്്ചികി
ത്്യിലായിര്ന്്പച്്ാളംല്ര്്ദ്
ആശ്പഗ്തിക്്്സമീപംതാമസി
ക്്്ന്്മാലിയില്്കരാപിൊഥന്്

(63)മരിച്്്.മരണംകകാവിഡ്മ്ല
മാനണന്്്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്തി
ൊയിഗ്സവംആലപ്്്ഴഎന്്ഐ
വിലാബികലക്്യച്്്.ഹ്ദയസം
ബന്്മായആകരാര്യഗ്പശ്െങ്്ള്
ണ്്ായിര്ന്്്.

വാഹനാപകടതുുിലുു
യുവാവിനുദാരുണാനുുുയം

സ്ഹമഷ്

വീടുുമുുരയതുങുുിമരിചുുനിലയിലുുകരടുുതുുി

അമുുയംുമകനംുദുരുഹ
സാഹെരയുതുുിലുുമരിചുുനിലയിലുു

രകാവിഡുബാധിചു്ുമരിചുുു

ഏല്ര്്:ഏല്രില്്താമസിക്്്
ന്്ക്വക്ട്ഷന്്സംഘങ്്ള്്ത
മ്്ില്ണ്്ായസംഘര്്ഷത്്ില്്
കത്്ിക്ത്്ില്് ഒരാള്്ക്്് പ
ര്ക്്്. സംഭവത്്ില്് സംഘ
ത്്ിനലൊല് കപനരഏല്ര്്
നൊലീസ്അറസ്്്്്നചയ്ത്.ഏ
ല്ര്്പ്തിയകറാഡ് കകാട്്ക്
ന്്്വീട്്ില്്രകമശ്(29),ഏല്ര്്
കമപ്്രിക്ന്്്നചട്്ികകാളെിയി
ല്്രാകജഷ്(25),ഏല്ര്്കിഴ
ക്്്മരങ്്ാട്്്വീട്്ില്്മകഹഗ്ദ്്ന്്

,ഏല്ര്്പാതാളംകകാട്്പറമ്്്
വീട്്ില്്ശരവണന്്(24)എന്്ി
വനരയാണ്ഏല്ര്്എസ.്എച്്.്
ഒ.മകൊജ്എം,എസ്.ഐ.സാ
ബ് നക പീറ്്ര്്, എഎസ്ഐ
ശയ്ാംനലസ്ലി,സിപിഒമാരായ
അര്ണ്്,ഹരികമാന്്,അെിര്
ദ്്ന്്,െിഖില്്,ഷിബ്കജാസ
ഫ്എന്്ിവര്നടകെത്ത്വത്്ി
ലാണ് ഇവനര പിടിക്ടിയത്.
ബ്ധൊഴ്ചരാഗ്തി7.45ന്പാ
താളംഎസ്ബിഐ.ബാങ്്ിന്

സമീപമ്ള്്ഇടവഴിയാണ്സം
ഘര്്ഷമ്ണ്്ായത്.ഇര്സംഘ
ങ്്ള്ം തമ്്ില്ള്് പകയാണ്
സംഘര്്ഷത്്ിന് കാരണനമ
ന്്്ഏല്ര്്നൊലീസ്പറഞ്്്.
കത്്ിക്ത്്ില്്ത്ടയ്ക്്ാണ്
ഗ്പശാന്്ിന് ക്ക്ത്റ്്ത്. ത്ട
ര്്ന്്്സാരമായിപര്ക്ക്റ്്ഗ്പ
ശാന്്ിനെ പാതാളം ഇഎ
സ്ഐആശ്പഗ്തിയില്ംഅ
വിനടെിന്്്ംഎറണാക്ളംജ
െറല്് ആശ്പഗ്തിയില്് എ

ത്്ിന്ച്ങ്്ില്ംമടക്്ിയതിനെ
ത്ടര്്ന്്്എറണാക്ളംസ്വകാ
ര്യആശ്പഗ്തിയില്് ഗ്പകവശി
പ്്ിച്്്. ഗ്പതികളില്്പലര്്ക്്്ം
ഏല്ര്്ക്സ്്്ഷെില്്കകസ്ണ്്്.
നൊവിഡ്നടസ്്്്്,ത്ടര്്ന്്്വീ
ഡികയാകകാണ്്ഫറന്്സ്വഴി
മജിസ്ക്ഗടറ്്ിന് മ്ന്്ില്് ഹാജ
രാക്്ി ഗ്പതികനള കറ്ക്റ്്ി
നസല്്ികലക്്്മാറ്്്നമന്്്എസ്.
ഐ.സാബ്നകപീറ്്ര്്അറിയി
ച്്്.

കവുഗടുുഷനുുസംഘങുുളുുതമുുിലുുസംഘരുുഷം:കതുുികുതുുിലുു
ഒരാളുുകു്ുപരുകു്ു;നാലുഗപരരരൊലീസ്അറസു്ുുുരെയതുു

അമ്്ലപ്്്ഴ : റാന്്ിയി
ല്്വച്്്കരിങ്്ല്്്കയറ്്ി
വര്ന്്വഴികകാഴക്ഞ്
രിയില്്വച്്ാണ്അപക
ടം െടന്്ത.് മനറ്്ാര്
ലഗ്ഡവര്്ക്്് ഗ്ര്തര
പര്ക്്.്രണ്്്ംലഗ്ഡവ
ര്്മാര്ംഅമ്്ലപ്്്ഴപാ
യല്്ക്ളങ്്രസവ്കദശി
കള്്. മയസദെത്്ില്്,
പായല്്ക്ളങ്്രവളപ്്,്
മകഹഷ് (33) ആണ്

മരിച്ത്.്ഭാരയ്:പകരതയാ
യരമയ്,അച്്ന്്:കരാപി
ക്്്ട്്ന്്,അമ്:്ക്ഷണ്
ക്മാരി.മ്തകദഹംകകാ
ഴകഞ്്രിതാല്ക്ആശ്
പഗത്ികമാര്്ച്്റിയില്്.പ
ര്കക്്റ്്ലഗ്ഡവര്്ഉണ്്ി
ക്്്ട്്ന്്(27)പ്ത്്ന്്ചി
റ,അെിചിക്്ഡ്എന്്ി
വര കകാട്്യം നമഡിക്്
ല്്കകാകളജില്്ആശ്പ
ഗത്ിയില്്ചികിത്്യില്്.

ടിപുുരുുഗലാറിഅപകടം:
ഡരുൈവരുുമരിചുുു

മഹേഷ്

രജിത,വൈഷണ്വ്

പതുുുമുു
തിര്രങ്്ാടി: ആസാദ്
െരര്് പകരതൊയ നത
ക്്ില്് അബ്ബക്്റി
ന്്് ഭാര്യ ക്ഞ്്ി മര
ക്്ാര്്അകത്്് പത്്്
മ്്(70)അന്്രിച്്.്മക്്
ള്്:അബ്്്ല്്സലാം,ൊ
സര്്, ലത്്ീഫ്, കാലിദ്,
ഫികറാസ്, നമായ്ദീന്്
കകായ,കദീജ,സ്ലല
ഖ,ആയിഷ,സലീെ.മര്
മക്്ള:സ്ലലഖ,കയ
റ്െിസ്്, സകീെ, റഹാ
മാത്്,്ബ്ഷറ്,മ്െീറ.

ഗോമതിയമുു
നെയ് ്ാ റ് ്ി ന് ്ക ര :  ആ
ല് മ് ്് ട്  വാ റ് വി ളാ ക
ത് ്്  വീട് ്ില് ്പകരതൊ
യമാധവന്്ൊയര്നട
ഭാര്യ കരാമതിയമ് ്
(96)അന്്രിച്്്.

ഉണുുീനുുകുടുുിമൗലവി
എടവണ്്:പത്്പ്്ിരിയം
വായെശാലക്്് സമീ
പംകാരാടന്്ഉണ്്ീന്്ക്
ട്്ിമൗലവി(84)അന്്രി
ച്്്.ഭാര്യ:െഫീസ(കകാട്്
ക്്ല്്).മക്്ള്്:അബ്്്ല്്
റസാഖ്,ഷരീഫ്,ഉമ്്്സ
ല്്മ,കൗസറ.

ബിജി.എസ.്കുമാരുു
നെയ്്ാറ്്ിന്്കര:ബാലരാ
മപ്രംപെയറക്്്ന്്്ഒ
ലിവ്ഭവെില്്ബാലരാമ
പ്രം ഗര്ാമപഞ്്ായത്്്
ജീവെക്്ാരന്്ഡി.സജി
ക്മാറിന്്് ഭാരയ്ബിജി.
എസ.്ക്മാര്് (48)അന്്
രിച്്.്മകള്്:ലിജി,സജി.മ
ര്മക്്ള്്അഖില്്,സ്ജി
ന്്രാജ്(മിലിട്്റി).
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രാ ജ ക ുമാ രി യാ യി 
അ നി ഖ

ബാലരാരമാചയത്്ി മലയാളികള്ചട മനസി
ഹലക്്്ഹചചക്്റിയരാരമാണ്അനിഖസ്

ഹരതദ്്്ൻ.മലയാളത്്ിന്പ്റഹമരമിഴില്രിരക്്്ള്്
രാരമാണ് അനിഖ. അനിഖയ്ചട ഏറ്്വം് പ്രിയ
ഹോചട്്ഷ്ട്്്ചിതര്ങ്്ളാണിഹപ്്ളപവറലാക്ന്്ത.്
രാഹേഷ് മണ്്ാരക്്ാടാണ്അനിഖയ്ചട മണവാട്്ി

യായ്ള്്ചിതര്ങ്്ളൈകരത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ഷീനയാ
ണ്ഹമക്്പ്്്ആരട്്ിസ്്്്്.
കഥത്ടര്ന്്്എന്്ചിതര്ത്്ില്ചടയാണ്അനിഖ

അഭിനയരംഗഹത്്ക്്്കടക്്്ന്്ത.്എചന്്അറിന്്ാ
ൽഎന്്ചിതര്ത്്ില്ചടരമിഴിലം്അനിഖഅരഹങ്്
റ്്ംക്റിച്്്.
ഗൗരംഹമഹൊൻസംവിധാനംചചയര്കവ്ീൻഎന്്

ചവബ്സീരിസിലാണ്അവസാനമായിഹവഷമിട്്ത.്

ഹോഹകഷ്കനകരാജ്ഒര്ക്്്ന്്മാസ്്്്റി
നായ്ള്്കാത്്ിരിപ്്ിലാണ്വിേയ്

ആരാധകര.വിേയിയ്ചടഅട്ത്്ചിതര്ംദളൈ
രി65ഒര്ങ്്്ന്്്ചവന്്റിഹപ്്രട്്്കളഹനര
ചത്്പ്റത്്്വന്്ിര്ന്്്.ഇഹപ്്ഴിരചിതര്ംസം
വിധാനംചചയ്്്ന്്ത്എ.ആരമ്ര്ഗഹോസാചണ
ന്്വാരത്്യാണ്പ്റത്്്വന്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഹദ
ശീയപ്രസക്ാരഹേരാവായസ്്്്ണ്്്ചൊറിഹോ
തഗ്ാഫരഅൻൈറിവാണ്ചിതര്ത്്ിന്സംഘട്്ന
ചൊര്ക്്്ന്്ത.്ചകേിഎഫ,്പകദിഎന്്ീചിതര്
ങ്്ളക്്്ഹശഷംഅൻൈറിവ്സ്്്്ണ്്്ചൊറിഹോതഗ്
ഫിനിരവഹിക്്്ന്്ചിതര്ംക്ടിയാണിത.്സണ
ൈികഹ്ചഴസ്ാണ്ചിതര്ംനിരമിക്്്ന്്ത.്എ.ആര
മ്ര്ഗഹോസം്വിേയിയം്ഒന്്ിചച്്ത്്്ന്്നാ
ലാമചത്്ചിതര്ംക്ടിയാണിത.്ഇരിന്മ്ൻപ്ത്പ്്ാക്്ി,കത്്ി,സരക്്ാരഎന്്ീ
ചിതര്ങ്്ളിലാണ്ഇര്വരം്ഒന്്ിചച്്ത്്ിയത.്ചിതര്ത്്ിനായിസഹ്ത്ഷ്ശിവനാ
ണ്ഛായാതഗ്ഹണംനിരവഹിക്്്ന്്ചരന്്്ംറിഹപ്്രട്്്ണ്്്.സംഗീരചൊര്ക്്്ന്്
ത്രമൻആണ.്മലയാളിയായമഹോണചസബാസ്്്്ിനം്ചിതര്ത്്ിൽതൈ്ധാനഹവ
ഷത്്ിചലത്്്ന്്്ചണ്്ന്്ാണ്സ്ചന.ചിതര്ത്്ിൽവിേയിയ്ചടതൈ്രിഫലം100
ഹൊടിര്ൈയാചണന്്്ംഹനരചത്്റിഹപ്്രട്്്കളവന്്ിര്ന്്്.

േി ജ യ-ു മ ുര ുഗ വോ സ്
െി തരു തുുി ൽ  
ചക ജി എ ഫ ു

സുുുു ണു്ു മാ സുുുു റംു

മ ലയാളികള്ചടഎക്്ാലചത്്യം്തൈ്ിയചപ്്ട്്
'മണിച്്ിതര്ത്്ാഴ'്ഇനിമിനിസത്ക്ീനിഹലക്്്.

സണ്്ിയം്,ഗംഗയം്,നക്ലന്ചമല്്ാംഎപ്്ിഹോ
ഡ്കളായിസവ്ീകരണമ്റിയിഹലക്്്.27വര്്ഷങ്്
ള്്ക്്ിപ്്്റം,മലയാളത്്ിൽ്്സ്പ്്ര്്ഹിറ്്ായഒര്ചിതര്
ത്്ിന്സീരിയൽ്്ഭാഷയ്ചൊര്ങ്്്ന്്്.പസഹക്്ളേിക്്
ൽ്്ചൊറര്്എന്്വിഭാഗത്്ിൽ്്ഒര്സിനിമ1993ൽ്്അവര
രിപ്്ിക്്്കഎന്്ലക്്്യത്്ിൽ്്നിന്്്മാണ്ചിതര്ംഅവര
രിപ്്ിക്്ചപ്്ട്്ത.്സ്്ിരംഹത്ൈരബാധ-ഒഴിപ്്ിക്്ൽ്്തൈ്ഹമയ
ത്്ിൽ്്നിന്്്ംമനഃശാസത്ര്ത്്ിച്്്ൈരിസരങ്്ളിഹലക്്്ഒ
ര്കഥചയക്ട്്ിചക്്ണ്്്ഹോകാൻ്്നടത്്ിയവിേയകരമാ
യതശ്മമായാണ്മണിച്്ിതര്ത്്ാഴ്എക്്ാലവം്ഓര്്ക്്ചപ്്ട്
ക.
ഭാവചിതര്േയക്മാറാണ്മണിച്്ിതര്ത്്ാഴിന്സീരിയൽ്്

ഭാഷയ്ംഒര്ക്്്ന്്ത.്ചിങ്്ംഒന്്ിനായിര്ന്്്തൈ്ഖയ്ാൈനം.
ക്ഹറക്്ാലമായിഈചത്ോേക്്ിൽ്്തൈ്വര്്ത്്ിച്്്ചൊണ്്ിരി
ക്്്കയാണ.്ഹൊവിഡ്നിയതന്്്ണങ്്ളിൽ്്ചിതര്ീകരണംആ
രംഭിക്്ാൻ്്ഇനിയം്കടമ്്കള്്ഏചറയ്ണ്്്.ചൊൽ്്ക്്ത്്,ര
ഞ്്ാവ്ര്്ത്ടങ്്ിയസ്്ലങ്്ളിൽ്്ചിതര്ീകരിഹക്്ണ്്ത്ണ്്്.മല
യാളികള്ചടഹോരയിലലിഞ്്ചിതര്മാണ്മണിച്്ിതര്ത്്ാചഴ
ന്്്േയക്മാര്്.ഈചിതര്ത്്ിന്ഹശഷംഎന്്്എന്്ചിന്്യി
ലാണ്ഈഉദയ്മചമന്്്ംഅഹദ്്ഹംൈറയ്ന്്്.
മധ്മ്ട്്ത്്ിച്്്രിരക്്ഥയിൽ്്ഫാസിൽ്്അണിയിചച്്ര്

ക്്ിയചിതര്മാണിത.്സവ്ര്്ഗ്്ചിതര്അപ്്ച്്നായിര്ന്്്നിര്്മ്്ാ
ണം.തൈ്ിയദര്്ശൻ്്,സിദ്്ിഖ്ലാൽ്്,സിബിമലയിൽ്്എന്്ിവര്്
ഈചിതര്ത്്ിന്ചസക്്്്്്യ്ണിറ്്്ഡയറക്ടര്്മാരായിഎന്്
തം്ഒര്തൈ്ഹര്യകരയാണ.്മ്ഖയ്ഛായാതഗ്ാഹകനായിഹവണ്എ
ത്്ിയഹപ്്ള്്,ചസക്്ൻ്്ഡ്യ്ണിറ്്ിൽ്്ആനദ്്ക്്്ട്്നം്സണ്്ി
ഹോസഫം്കയ്ാമറപകകാരയ്ംചചയ്ത.്ഗംഗയം്നാഗവല്്ിയ്മാ
യിസ്തക്ീനിചലത്്ിയഹോഭനആവര്്ഷചത്്മികച്്നടിക്്്ള്്
ഹദശീയപ്രസക്ാരംഹനടി.

"മ ണി ചുുി തരു തുുാ ഴ ു' 
ഇ നി മി നി സത്കുീ നി വല കു്ു

ഫ ഹ ദി ചുുു യംു  
ന തസുി യ യ ുചട യംു 
േി ോ ഹ ോ രുുഷി കം
ഫഹദിച്്്യം്നതസ്ിയയ്ചടയം്ആറാംവിവാ

ഹവാര്്ഷികംഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്ആ
ഹോഷമാക്്ിയിരിക്്്കയാണ്ആരാധകര്്.
കഴിഞ്്ദിവസംഫഹദിനം്നതസ്ിയയക്്്്ംവിവാ

ഹവാര്്ഷികആശംസകള്്ഹനര്്ന്്്സഹരാരങ്്ളം്
ആരാധകര്ചമല്്ാംരചന്്എത്്ിയിര്ന്്്.ഫഹദ്
ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയിൽ്്അതര്സേീവമചല്്ങ്്ിലം്ന
തസ്ിയവിഹശഷങ്്ചളല്്ാംൈങ്്്ചവച്്്ചൊണ്്്എത്്ാ
റ്ണ്്്.ഫഹദിചൊപ്്മ്ളളനതസ്ിയയ്ചടമിക്്ചിതര്ങ്്
ളം്ആരാധകര്്ഏചറ്്ട്ക്്ാറ്ണ്്്.ഹോക്ഡൗണ്്കാ
ലത്്്ംഫഹദിച്്്പ്രിയചിതര്ങ്്ചളല്്ാംൈങ്്്ചവച്്്
നതസ്ിയഎത്്ിയിര്ന്്്ഫഹദിച്്്ചിതര്ങ്്ള്്ക്്്പ്
റചമവളര്്ത്്്നായആയഓറിഹോയ്ചടചിതര്ങ്്ളം്
നതസ്ിയൈങ്്്ചവക്്ാറ്ണ്്്.നതസ്ിയയക്്്്ംഫഹദി
നം്പ്റചമഓറിഹോയം്ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയിചല
രാരമാണ.്തട്ാൻ്്സാന്ഫഹദിച്്്ഒട്വിൽപ്റത്്ിറ
ങ്്ിയചിതര്ം.

േി ഷണ് ുേി ശാ ൽ 
െി തരും "രാ കുു സ ൻ' 
ര ണുുാം ഭാ ഗം
വിഷണ്്വിശാലം്മലയാളംനടിഅമലഹോളം്

നായികാനായകന്്ാരായിഎത്്ിയപസ
ഹക്്തര്ില്്രചിതര്ംരാക്്സൻ2018ഒഹട്്ബറിലായി
ര്ന്്്റിലീസ്ചചയര്ത.്രാംക്മാറാണ്്ചിതര്ംസം
വിധാനംചചയ്രത്.നടൻവിഷണ്്വിശാലിച്്്എ
ക്്ാലചത്്യം്മികച്്ചിതര്ങ്്ളിൽഒന്്്ക്ടിയായി
രാക്്സൻവിലയിര്ത്്ചപ്്ട്്്.ഇഹപ്്ഴിരാഈസ്
പ്്രഹിറ്്്ചിതര്ത്്ിന്രണ്്ാംഭാഗംഅണിയറയിൽഒ
ര്ങ്്്ന്്്എന്്ാണ്റിഹപ്്രട്്്കളപ്റത്്്വര്ന്്ത.്
രാംക്മാരരചന്്യാണ്രാക്്സൻ2സംവിധാനം
ചചയ്്്ക.ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയില്ചടചിതര്ത്്ിചലനാ
യകൻ്്വിഷണ്്വിശാൽ്്നടത്്ിയഅഭയ്ര്്ത്്നയം്
അരിന്ചിതര്ത്്ിച്്്സംവിധായകൻ്്രാംക്മാര്്ന
ൽ്്കിയമറ്ൈടിയ്മാണ്ചര്്ച്്കള്്ക്്്ത്ടക്്ംക്റിച്്ി
രിക്്്ന്്ത.്ചിതര്ത്്ിന്രണ്്ാംഭാഗമ്ണ്്ാക്്ാന്ള്്
രിരക്്ഥരയ്്ാറാഹോഎന്്്സംവിധായകൻ്്റാംക്
മാറിഹൊടായിവിഷണ്്ഹോദിക്്്കയായിര്ന്്്.ൈി
ന്്ാചലമറ്ൈടിയ്മായിറാംക്മാര്്എത്്ി.നടന്്്
ചകാണ്്ിരിക്്്കയാചണന്്ായിര്ന്്്സംവിധായക
ച്്്മറ്ൈടി

പാ ര േ രി പ റ യ ുനുുു
എന്്്ംവിവാദങ്്ളില്ചടസഞ്്രിക്്്ന്്

നടിയാണ്ൈാര്്വരിരിര്ഹോത്്്.ഇ
ഹപ്്ള്്ഒര്തൈ്മ്ഖമാധയ്മത്്ിന്നലക്ിയഅഭിമ്
ഖത്്ിലാണ്രാരംമചറ്്ര്വിവാദമായൈരാമ
ര്്ശംനടത്്ിയത.്രച്്്സവ്ീകാരയ്രയക്്്്ഹവ
ണ്്ിരാൻ്്ആര്ചടയം്ശിങ്്ിടിയായിനിൽ്്ക്്ാറി
ചല്്ന്്ാണ്ൈാര്്വരിൈറയ്ന്്ത.്സരയ്ംൈറയ്ന്്
ത്ചൊണ്്ാണ്രനിചക്്രിചരഭീഷണിസഹദ്്ശ
ങ്്ള്്വന്്ത.്നമ്്ള്്നിലൈാട്കളിൽ്്ഉറച്്്നി
ൽ്്ക്്്ഹപ്്ള്്അത്വചരനിലൈാട്ഇല്്ാചരനിന്്
ത്ചൊണ്്്ഗ്ണംകിട്്ിയവര്്ക്്്അചൊര്ഭീഷ
ണിയായിട്്്ഹൊന്്ിഹയക്്ാചമന്്്ംൈാര്്വരിൈറ
യ്ന്്്.മലയാളസിനിമയിചലഒര്സ്പ്്ര്്സ്്്്ാര്്
ചമയിൽ്്ആക്്റ്ചടക്ചടരാൻ്്വര്്ക്്്ചചയര്ിട്്്
ചണ്്ന്്്ംസിനിമചസറ്്ിൽ്്അയാള്്വലിയരീരിയി
ല്ളളഹൊതൈ്ാട്്ിത്്രങ്്ളാണ്കാണിച്്ചരന്്്ം
ൈാര്്വരിവയ്ക്്മാക്്്ന്്്."ഒര്നടിചയമാതര്ഹമ
എക്ചസൻ്്തട്ിക്എന്്്ംവട്്്ചണ്്ന്്്ംവിളിച്്്ഹക
ട്്ിട്്്ളള.്ചസക്സിസത്്ിച്്്ഭാഗംരചന്്യാണി
ത.്ഒര്ചൈണ്്ക്ട്്ിഅവള്ചടഅഭിതൈ്ായംൈറയ്
ഹപ്്ള്്അത്എക്ചസൻ്്തട്ിക്്ായി,വട്്ായി.ഒര്
പ്ര്ഷൻ്്ഇത്ൈറയ്ഹപ്്ള്്ഹീഹോയിസമായി.
ഇത്ഹബസിക്്ായചസക്സിസമാണ്"ൈാര്്വരിൈ
റയ്ന്്്.

ഹോളിവ്ഡ്ൈരിചയസിനിമകള്ചടചിതര്ീകരണം
ആരംഭിച്്ിരിക്്്കയാണ്.ചിതര്ീകര
ണംആരംഭിച്്സ്പ്്ര്്രാരഹോളിവ്
ഡ്ചിതര്ങ്്ചൊന്്്ംഇന്്്യയിലല്്ത്ട
ങ്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്ആമിര്്ഖാൻ്്നായ
കനാവ്ന്്ലാൽ്്സിംഗ്ഛദ്്പ്രിയ
ചഷഡയ്്ള്്ആരംഭിച്്ത്ത്ര്്ക്്ിയിൽ്്
ആയിര്ന്്്.ഇഹപ്്ഴിരാഅക്്യ്ക്
മാറിച്്്പ്രിയചിതര്ംലണ്്നിലം്ചി
തര്ീകരണംത്ടങ്്ിയിരിക്്്ന്്്.ര
ഞേ്ിത്്്എംരിവാരിസംവിധാനം
ചചയ്്്ന്്സപ്ൈതര്ില്്ര്്ചിതര്ം'ചബ
ൽ്്ഹോട്്'ത്്ിച്്്ചിതര്ീകരണമാണ്ലണ്്നിൽ്്
ആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഹോഷയ്ൽ്്മീഡിയയി
ല്ചടഅക്്യ്ക്മാര്്രചന്്യാണ്ഇക്്ാ
രയ്ംഅറിയിച്്ത.്ചിതര്ത്്ിച്്്ക്്ാപ്്്ഹോ
ര്്ഡ്ൈിടിച്്്ചൊണ്്്ള്്ഒര്ചചറ്വീഡി
ഹോഹോട്ക്ടിയാണ്അക്്യ്ക്മാ
റിച്്്ഹോസ്്്്്.പലറ്്്സ,്കയ്ാമറ,മാ
കസ്്ഓണ്്ആൻ്്ഡ്ആക്്ൻ്്എ
ന്്ാണ്അഹദ്്ഹംൈറയ്ന്്ത.്ഹൈ
ര്സ്ചിപ്്ിക്്്ന്്ത്ഹോചലഎ
ണ്്ൈത്കള്്ൈശ്്ാത്്ലമാക്്്
ന്്സിനിമയാണ്ചബൽ്്ഹോ
ട്്ചമന്്്അറിയ്ന്്്.വാണിക
പ്ര്്ആണ്നായിക.ഹ്മഖ്
ഹറഷിയം്ലാറദത്്യം്തൈ്
ധാനകഥാൈാതര്ങ്്ചളഅ
വരരിപ്്ിക്്്ന്്്ണ്്്.അ
ക്്യ്ക്മാറിച്്്പ്റത്്ി
റങ്്ാനിരിക്്്ന്്ചിതര്ംല
ക്്്മിഹോംബ്ആണ.്ചി
തര്ംസംവിധാനംചചയ്്്
ന്്ത്രാഘവഹോറ
ൻ്്സാണ.്

അ കുു യ ുക ുമാ രുു 
സി നി മ യ ുചട 
െി തരുീ ക ര ണം ത ുട ങുുി

ചെ റി യ ഇ ട വേ ള 
എ ട ുതു്ു ഖ ുശബുു
ഖ്ശബ്്സ്ദ്്രഹോ

ഷയ്ൽമീഡിയയിൽ
നിന്്്വിട്്്നിൽക്്ാചൊര്
ങ്്്കയാണ.്ഖ്ശബ്്ര
ചന്്വയ്ക്്മാക്്ിയരാണ്
ഇക്്ാരയ്ം.കണ്്ിന്ഒര്ശ
സത്ര്തക്ിയകഴിചഞ്്ന്്്ം
സ്്്്ിച്്്ഇട്്ിരിക്്്കയാചണ
ന്്്ംഖ്ശബ്്വയ്ക്്മാക്്്
ന്്്.അരിനാൽരചന്്ചറ
സ്്്്്ഹവണചമന്്്ംഹോഷയ്
ൽമീഡിയയിൽനിന്്്ംരാ
ൻവിട്്്നിൽക്്ാൻരീര്മാ
നിചച്്ന്്്ംഖ്ശബ്്ൈറയ്ന്്്.ശസത്ര്തക്ിയയക്്്്ഹശ
ഷമ്ള്്ചിതര്ംൈങ്്്ചവച്്്ചൊണ്്ാണ്ഖ്ശബ്്ഇ
ക്്ാരയ്ംആരാധകചരഅറിയിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇന്്്രാ
വിചലകണ്്ിന്ഒര്ശസത്ര്തക്ിയഹവണ്്ിവന്്്.അരി
നാൽക്റച്്്ദിവസംഞാൻഹോഷയ്ൽമീഡിയയിൽ
സേീവമായിരിക്്ിചല്്ന്്്ഖ്ശബ്്ഹഫസബ്്ക്്ിൽക്
റിച്്ിരിക്്്ന്്്.ചൈചട്്ന്്്രചന്്രിരിച്്്വരം്.'പ്റ
ത്്ിറങ്്്ന്്്ചണ്്ങ്്ിൽമാസക്്ധരിക്്ാൻമറക്്ര്
ചരന്്്ംസാമ്ഹികഅകലംൈാലിക്്ണചമന്്്ംഖ്
ശബ്്ൈറയ്ന്്്.ഹോക്്്ഡൗണ്്കാലത്്്ഖ്ശബ്്
ഹോഷയ്ൽമീഡിയയിൽഏചറസേീവമായിര്ന്്്.

"സീ  യ ുസ ുണുു' 
ഒ ടി ടി റി ലീ സി നു
ഫഹദ്ഫാസിൽചിതര്ംസീയ്സ്ണ്്ഒടിടിറി

ലീസിന്ഒര്ങ്്്ന്്്.മഹഹഷ്നാരായണൻ
സംവിധാനംചചയ്്്ന്്ചി
തര്ംആമഹോണ്്പത്ൈമി
ൽ്്ചസപറ്്്ംബര്്ഒന്്ിനാ
ണ്റിലീസ്ചചയ്്്ന്്ത.്ദ
ര്്ശനരാഹേതദ്്്ൻ്്,ഹോഷൻ്്
മാരയ്്എന്്ിവരാണ്ചിതര്
ത്്ിചലമറ്്്തൈ്ധാനരാര
ങ്്ള്്.ഫഹദ്ഫാസിൽ്്ആ
ണ്നിര്്മാണം.ഹോൈിസ്ദ്്ര്്ആണ്സംഗീരംഒര്
ക്്്ന്്ത.്ഒന്്രമണിക്്്ര്്പദര്്ഖയ്മ്ള്്സിനിമപ്
ര്്ണമായം്ഐഹോണിലാണ്ചിതര്ീകരിച്്ിരിക്്്ന്്
ത.്സിനിമയ്ചടചത്ടയിലര്്ഉടൻ്്ആമഹോണ്്വഴിറി
ലീസ്ചചയ്്്ം.ഹടക്്്ഓഫ,്മാലിക്എന്്ീചിതര്ങ്്
ള്്ക്്്ഹശഷംഫഹദം്മഹഹഷ്നാരായണനം്ഒന്്ി
ക്്്ന്്ചിതര്ംക്ടിയാണിത.്
ഫഹദ്ഫാസിലം്നിമിഷസേയന്മാണ്മാലിക്്ി

ൽ്്ഹകതദ്്്കഥാൈാതര്ങ്്ളാക്ന്്ത.്സ്പലമാൻ്്എന്്
കഥാൈാതര്മായാണ്ഫഹദ്ഹവഷമിട്ന്്ത.്20വയസ്
മ്രൽ്്57വയസ്വചരയ്ള്്നാല്കാലഘട്്ങ്്ളാണ്
ചിതര്ത്്ിൽ്്കാണിക്്്ന്്ത.്ഏചറകാലികതൈ്സക്്ി
യ്ള്്വിഷയമാണ്ചിതര്ംപകകാരയ്ംചചയ്്്ന്്ത.്



2020 ഓഗസ്്്്്22ശനി

10C M Y K C M Y Kബാഴുസയുപെപരാജയംെയൽുുആനോഷിചുുു
മാപെ്ിഡ:്ബാഴ്സലോണയ്നടബലയണ്്
മയ്്ണിക്്ിനനതിരായപരാജയംറയല്്
മാപെ്ിഡ്താരങ്്ള്്ആലോഷിച്്്എന്്്
റയലിന്്്മധയ്നിരതാരംപക്്സ്പറ
ഞ്്്.റയല്്മാപെ്ിെിന്്്ഏറ്്വം്വലി
യബവരികളാണ്ബാഴ്സലോണ.ബാഴ്
സലോണപരാജയനപട്്ദിവസംറയല്്
മാപെ്ിെിന്്്വാട്സാപ്്ില്്താരങ്്ള്്

ആപരാജയംനചറ്തായിതനന്്ആ
ലോഷിച്്്എന്്്പക്്സ്പറഞ്്്ംഎ
നത്്നക്്യാണ്വാട്സാപ്്്പര്്പ്്ില്്ഉ
ണ്്ായത്എന്്്പ്റത്്്പറയാന്്കഴിയി
ല്്.എന്്ാല്്അവിനടആര്ന്്ദ്ഖിതര
ല്്ായിര്ന്്്എന്്്ംപലതരത്്ില്ള്്
ആലോഷങ്്ള്്നടക്്്കആയിര്ന്്്
എന്്്ംപക്്സ്പറഞ്്്.ഇത്്വണലാ

ലിഗയില്്ബാഴ്സലോണനയമറികടന്്്റ
യല്്മാപെ്ിഡ്കിരീടംലനടിയിര്ന്്്.ബാ
ഴ്സലോണകഴിഞ്്ആഴച്യാണ്അവ
ര്നടചരിപത്ത്്ിനലതനന്്ഏറ്്വം്ലോ
ശംപരാജയംഏറ്്്വാങ്്ിയത.്ചാമ്്്യ
ന്്സ്ലീഗില്്ബലയണ്്മയ്്ണിക്്ിന്മ്
ന്്ില്്8-2ന്ആയിര്ന്്്ബാഴ്സലോണ
പരാജയനപ്്ട്്ത.്

മലയാളിതാരംജിനസിഫിലിപ്്ിന്ധയ്ാനടദ്്്ാപ്രസക്ാരംനയ്്
െലഹി:രാജയ്നത്്പരലോന്്തകായികപ്രസ്കാരമായലഖ
ല്്രതന്യക്്്്ഇത്്വണഅഞ്്്അവകശികള്്.ഇന്്്യന്്പക്ി
ക്്റ്്ിനലസ്പ്്ര്്താരവം്നിശ്്ിതഓവര്്ടീംബവസ്കയ്ാപറ്്്
ന്മായലോഹിത്ശര്്മയക്്്്ംഇത്്വണലഖല്്രതന്ലഭിച്്ിട്്്
ണ്്്.ലടബിള്്നടന്്ീസ്താരംമനികബപത്,ഗ്സത്ിതാരംവിലന
ഷ്ലോഗട്്്,ലോക്്ിതാരംറാണി,പാരാലിംപികസ്ില്്സവ്
ര്്ണംലനടിയമാരിയപ്്ന്്തങ്്ലവല്എന്്ിവരാണ്ലഖല്്രതന്
ലഭിച്്മറ്്്താരങ്്ള്്.മലയാളിതാരംജിനസിഫിലിപ്്ിന്ധയ്ാന
ചദ്്്പ്രസക്ാരംലഭിക്്്ം.അലതസമയംലപ്ോണാചാരയ്പ്ര
സക്ാരത്്ിന്അത്്ലറ്്ിക്നഫെലറഷനഓഫ്ഇന്്്യശ്പാരശ
നചയത്മലയാളിലോച്്്രാധാക്ഷണ്നനായനരകായികമ
പന്്്ാലയംപരിഗണിച്്ില്്.2016ന്ലശഷംആദയ്മായാണ്അഞ്്്
താരങ്്നളലഖല്്രതന്യക്്്്ലവണ്്ിലദശീയസല്ോര്്ടസ്്അ
വാര്്ഡ്നസലക്്ന്്കമ്്ിറ്്ിശ്പാര്്ശനചയത്ത.്ലഖലരതന്
ലനടിയനാലാമനത്്പക്ിക്്റ്്റാണ്ലോഹിത.്ഇന്്്യന്്നായക
ന്്വിരാട്ലോഹ്ലിയാണ്ഏറ്്വം്ഒട്വില്്ഈലനട്്ത്്ിന്അ
വകാശിയായത.്2018ലായിര്ന്്്ഇത.്സച്്ിന്്നടനഡ്ല്്ക്്ര്്
(1998),എംഎസ്ലോണി(2007)എന്്ിവരാണ്ലഖല്്രതന്ലന
ടിയമറ്്്പക്ിക്്റ്്ര്്മാര്്.ലപ്ദാണാചാരയ്പ്രസ്കാരത്്ിന്ആജീ
വനാന്്കാറ്്ഗറിയില്്എട്്്അവകാശികള്ണ്്്.ധര്്ലമപദ്്്തിവാ
രി(അനമ്്യത്്്),പ്ര്ലോത്്ംറായ്(അത്്റ്്ികസ്)്ശിവ്സി
ങ്(ലോകസ്ിങ)്,നോലമഷ്പതാനിയ(ലോക്്ി),ക്ഷണ്ക്മാ
ര്്ഹ്െ(കബെി),വിജയ്ബാലചപദ്്്മ്നീഷവ്ര്്(പാരാപവര്്ലി
ഫറ്്്ിങ)്,നലരഷ്ക്മാര്്(നടന്്ീസ)്,ഓംപപ്കാശ്ദഹിയ(ഗ്
സത്ി)എന്്ിവര്്ക്്ാണ്ലപ്ദാണാചാരയ്ലഭിച്്ത.്ലപ്ദാണാചാരയ്
പ്സ്കാരത്്ിന്സ്്ിരംകാറ്്ഗറിയില്്അവാര്്െിന്അര്്ഹരാ
യവര്്ജ്ഡ്നഫലികസ്്നസബാസ്്്്്യന്്(ലോക്്ി),ലോലഗഷ്മാ
ല്്വിയ(മല്്ാകാംബ)്,ജസപ്ാല്്റാണ(ഷ്ട്്ിങ)്,ക്ല്്ദീപ്ക്
മാര്്ഹണ്്ഡ്(വ്ഷ)്,ഗൗരവ്ഖരാന(പാരാബാഡമ്ി്്്ണ്്)
എന്്ിവരാണ.്
27ലപര്്അര്്ജ്നഅവാര്്ഡ്പങ്്ിട്്ലപ്്ള്്15ലപര്്ധയ്ാന്്ചദ്്്
പ്രസ്കാരത്്ിനം്തിരനഞ്്ട്ക്്നപ്്ട്്്.ക്ല്്ദീപ്സിങ്ബ്
ല്്ാര്്,ജിന്്സിഫിലിപസ്(അതല്റ്്ികസ്)്,പപ്ദീപ്പശ്ീക്ഷണ്ഗാ
നധ്,്ത്പത്ിമ്ര്ഗ്നദ്്)ബാഡമ്ി്്്ണ്്),എന്്ഉഷ,ലഖസിങ്
(ലോകസ്ിങ)്,സ്ഖവ്ീദ്്ര്്സിങ്സന്്്(ഫ്ടല്ോള്്),അജിത്
സിങ്(ലോക്്ി),മന്്പപ്ീത്സിങ്(കബെി),രഞജ്ിത്ക്മാര്്
(പാരാഅതല്റ്്ികസ്)്,സതയ്പപ്കാശ്തിവാരി(പാരാബാഡമ്ി്്്
ണ്്),മന്്ജീത്്്സിങ്(ത്ഴച്്ില്്),സച്്ിന്്നാഗ്(നീന്്ല്്),നദ്്
ന്്പിബാല്്(നടന്്ീസ)്,ലനതാര്്പാല്്ഹ്െ(ഗ്സത്ിഎന്്ിവ
ര്്ക്്ാണ്പ്രസ്കാരം.അര്്ജ്നഅവാര്്ഡ്വിജയികള്്അതാ
ന്ദാസ്(അനമ്്യത്്്്),ദയ്്തിചദ്്്(അതല്റ്്ികസ്)്,സാതവ്ിക്
സായ്രാജ്നറഡ്്ി,ചിരാഗ്ചപദ്്്ലശഖര്്നഷട്്ി(ബാഡമ്ി്്്ണ്്),
വിലശഷ്പബ്ിഗ്വന്്ഷി(ബാസ്കറ്്്ലോള്്),മനീഷ്കൗഷിക്്്,
ലവല്ിനലോര്്ലോനഹയന്്്(ലോകസ്ിങ)്,ഇഷാന്്്ശര്്മ,ദീ
പത്ിശര്്മ(പക്ിക്്റ്്്),സാവന്്്അജയ്ആനദ്്്(ഇനക്വസപ്ട്ിയ
ന്്),സലദ്്ഷ്ജിങ്്ന്്(ഫ്ടല്ോള്്),അദിഥിഅലോക്(ലോ
ള്്ഫ)്,ആകാഷദ്ീപ്സിങ,്ദീപിക(ലോക്്ി),ദീപക്(കബെി),
സരിതസ്ധാകര്്(ലോലോ),ദത്്്ബബന്്നോക്്ാനല്്(ത്
ഴച്്ില്്),മന്ലബക്്ര്്,സൗരഭ്ചൗധരി(ഷ്ട്്ിങ)്,മധ്രികസ്
ഹാസ്പാടക്ര്്(ലടബിള്്നടന്്ീസ)്,ദിവജ്ിശരണ്്(നടന്്ീസ)്,
ശിവ്ലകശവന്്(വി്്്ര്്സല്ോര്്ടസ്)്,ദിവയ്കപക്ാന്്,രാഹ്ല്്
അവാനര(ഗ്സത്ി),സ്യാഷ്നാരായണ്്ജാദവ്(പാരസവ്ിമ്്ി

ങ)്,സദ്്ീപ്(പാരാഅതല്റ്്ികസ്)്,മനീഷ്നര്്വാള്്(പാരാഷ്ട്്ി
ങ)്.

മികനോപെജിനസി
നോച്്ി:ലദശീയകായികപ്രസക്്്ാരങ്്ളപപ്ഖയ്ാപിച്്ലപ്്ള
പട്്ികയിലഒലരനോര്മലയാളിക്്്മാപത്മാണ്പട്്ികയിലഇ
ടംലനടാനായത.്.ലോര്ലത്്ടിലഒളിംപികസ്്പട്ാക്്ിലലക്്്
ഓടിക്്യറിയഇന്്്യയ്നടഎക്്ാലനത്്യം്മികച്്400മീറ്്റി
നലമികച്്താരങ്്ളിലഒരാളായജിനസിഫിലിപ്്ാണ്ധയ്ാനച
ദ്്്പ്രസക്ാരത്്ിന്അരഹയായത.്പതിറ്്ാണ്്ിലലനറകാല
നത്്പഴക്്മ്ണ്്്ഇന്്്യയ്നടറിലലടീമിനലമലയാളിആധിപ
തയ്ത്്ിന.്
ആപട്്ികയിലമാറ്്ിനിരത്്ാനാവാത്്നാമമാണ്ജിനസി
ഫിലിപ്്്.ലപ്ോണാചാരയ്നനക.പിലോമസ്മാഷിനന്റപപ്ിയശി
ഷയ്.1998നലബാലക്്ക്്്ഏഷയ്നനഗയിംസിലനവള്്ി.1999
നലലനപ്്ാളസാഫ്നഗയിംസിലസവ്രണം.2000ജക്്ാരത്്ഏ
ഷയ്നചാപയ്ംനഷിപ്്ിലസവ്രണം.2002ബ്സാനഏഷയ്നനഗ
യിംസിലസവ്രണം.1999നലസന്പയിനിലനടന്്ലോകഅതല്
റ്്ിക്ചാംപയ്നഷിപ്്ിലം്ഇന്്്യക്്ായിറിലലയിലബാറ്്ണഏ
ന്്ിയതാരം.മലലോരപഗ്ാമമായലോര്ലത്്ട്്ിനലഅരീക്്ല
വീട്്ിലവി.നജഫിലിപ്്ിന്്്യം്അന്്മ്്ഫിലിപ്്ില്്്യം്മകളാ
യി1977ഏപപ്ില12ന്ജനനം.ക്ട്്ിക്്ാലത്്്തനന്്ജിനസി
ഓട്്ംത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.കരഷകനായപിതാവ്രാവിനലസവ്ന്്ം
പശ്ക്്നളകറന്്്പാല്മായിമലകയറിഇറങ്്ിലോര്ലത്്ട്
സിറ്്ിയിലലക്്്ലോക്ലപ്്ളനോച്്്ജിനസിയം്ഒപ്്ംക്ട്മാ
യിര്ന്്്.
പിതാവിന്്്ലവഗതയ്ള്്നടത്്നത്്ജിനസിഓടിലോല
പ്്ിക്്്ം.ആദയ്ംപഠിച്്ലോര്ലത്്ട്നസ്്്്ലോരജ്സക്്ളിനല
ഓട്്മത്്രങ്്ളിലസ്്ിരമായിസമ്്ാനങ്്ളലനടിയലോനടയാ
ണ്നക.പിലോമസ്മാഷിന്്്അട്ത്്്പരിശീലനത്്ിന്എ
ത്്്ന്്ത.്മലലോരനത്ന്ചങ്്്ത്്ായകയറ്്ിറക്്ങ്്നളയം്മ
ലനഞ്്ര്വ്കനളയം്കീഴടക്്ിയാണ്ജിനസിഫിലിപ്്്ഒളിംപി
കസ്്പട്ാക്്ിനലത്്ാന്ള്്കര്ത്്്ലനടിയത.്ലോമസ്മാഷി

ന്്്സി.നക.എംബഹസക്്ളിനലപരിശീലനകളരിയിലഎ
ത്്ിയലോനടമികച്്താരമായിമാറി.സംസ്്ാന,ലദശീയസക്്
ളഅതല്റ്്ിക്ചാംപയ്നഷിപ്്്കളിലമികച്്പപ്കടനംകാഴച്നവ
ച്്്.പരിശീലകനടി.പിഔലസപ്്ാണ്ത്ശ്രവിമലലോളജില
എത്്ിച്്ത.്പരിശീലകനായഇ.നജലോരജ്ആയിര്ന്്്പിന്്ീ
ട്പരിശീലകന.1995ലസി.ആര.പി.എഫിലലോലിക്്്കയറി.
ഓളഇന്്്യാനോലിസ്മീറ്്ിലം്ലോകനോലിസ്മീറ്്ിലം്നിരവ
ധിനമെല്കളലനടി.
പടയ്ാലനാഷണലകയ്ാമ്്ിലഎത്്ിയജിനസിപപ്ിയനപ്്ട്്ഇ
നമായ400മീറ്്രറിലലയിലഒളിംപയ്ന്്ാരനക്്പ്്ംപരിശീലന
ത്്ിനിറങ്്ി.മികച്്പപ്കടനംനടത്്ിയജിനസിഫിലിപ്്്ഇന്്്യ
നവനിതറിലലടീമിനലസ്്ിരാഗംമായി.തിര്വനന്്പ്രംസാ
യിനസ്്്റിനലപരിശീലകയാണിലപ്്ള.ഇന്്്യയ്നടഎക്്ാല
നത്്യം്മികച്്താരമായിര്ന്്ഒളിംപയ്നപി.രാമചപദ്്്നാണ്
ഭരത്്ാവ.്

രോഹിത്ശർമയടക്്ം
അഞ്്്രേൽരതന്
ജിനസിഫിെിപുുിനുധയുാനചനു്ുപരുസക്ാരം,‘അർജനു’യിൽമെയാളിയിലുു

ജിൻസി ഫിലിപ്്്

മം്ബബ:ഐപിഎല്്ി
ന്്്13ാംസീസണിനലമ്
ഖയ്സല്ോണ്്സര്്മാരായ
പെ്ീം11ന്്്ലപലോട്ക്
ടിയപ്തിയലോലോപ്
റത്്്വിട്്്.ഐപിഎല്്
തങ്്ള്നടഒഫീഷയ്ല്്ടവ്ിറ്്
ര്്,ഇന്്സ്്്്പഗ്ാംഅക്്ൗ
ണ്്്കളില്നടയാണ്
പെ്ീം11ഐപിഎല്്എന്്ഹാഷ്ടാലോനടയാണ്ലോലോപ
ങ്്്വച്്ിരിക്്്ന്്ത.്നിലവിനലഐപിഎല്്ചാംപയ്ന്്മാരാ
യമം്ബബഇന്്്യന്്സം്ഇന്്സ്്്്പഗ്ാംലപജില്നടപ്തിയ
ലോലോനഷയര്്നചയത്ിട്്്ണ്്്.ഇലപ്്ള്്ഗാര്്ഡ്ഏനറ്്ട്
ത്്ിരിക്്്കയാണ,്പെ്ീം11ഐപിഎല്്എന്്കയ്ാപഷ്ലോ
നടയാണ്അവര്്ലോലോപങ്്്വച്്ത.്നോവ്്ാഴച്യാണ്ഐ
പിഎല്്ിന്്്മ്ഖയ്സല്ോണ്്സര്്ഷിപ്്്അവകാശംപെ്ീം11
ലനടിനയട്ത്്ത.്ലനരലത്്തനന്്ബിസിസിഐയ്മായി
അവര്്ക്്്പാര്്ടന്ര്്ഷിപ്്്ണ്്്.എജയ്്ലക്്ഷന്്പ്്ാറ്്്ലോമ്ക
ളായഅണ്്അക്്ാദമി,ബബജ്സ്എന്്ിവനരപിന്്ള്്ിയാ
ണ്പെ്ീം11ഇത്്വണമ്ഖയ്സല്ോണ്്സര്്ഷിപ്്്ലനടിനയട്
ത്്ത.്
മ്ന്്്വര്്ഷനത്്കരാറിനായിര്ന്്്പെ്ീം11ന്താല്്പ്്രയ്
നമങ്്ില്്ബിസിസിഐഇതിലോട്ലോജിച്്ില്്.നിലവില്്
ഈവര്്ഷനത്്ട്ര്്ണനമ്്്ിനലമാപത്ംസല്ോണ്്സര്്മാരാ
ണ്പെ്ീം11.കരാര്്പപ്കാരംപെ്ീം11ഈവര്്ഷം222ലോടി
ര്പയം്ത്ടര്്ന്്്ള്്രണ്്്വര്്ഷങ്്ളില്്240ലോടിര്പ
വീതവ്മാണ്ഓഫര്്നചയത്ിര്ന്്ത.്പനക്്ബിസിസിഐ
ഇത്തള്്്കയായിര്ന്്്.കരാര്്ഒര്വര്്ഷലത്്ക്്്മാപത്ം
മതിനയന്്്ംബിസിസിഐതീര്മാനിക്്്കയായിര്ന്്്.
നോവിഡ്മഹാമാരിഅവസാനിച്്ാല്്അട്ത്്വര്്ഷനത്്
ഐപിഎല്്ില്്ക്ട്തല്്ത്കലഭിക്്്നമന്്പപ്തീക്്യിലാ
ണ്ബിസിസിഐ.അത്നോണ്്ാണ്പെ്ീം11ന്മായിമ്ന്്്
വര്്ഷനത്്കരാറ്ണ്്ാക്്ാന്്ബിസിസിഐവിസമ്്തിച്്
നതന്്ാണ്വിവരം.അട്ത്്വര്്ഷവം്വിലോസല്ോണ്്സ
ര്്ഷിപ്്ില്്നിന്്്വിട്്്നില്്ക്്്കയാനണങ്്ില്്പെ്ീം11നായി
രിക്്്ംമ്ന്്ത്ക്്നമന്്്ംബിസിസിഐഅറിയിച്്ിര്ന്്്.
മ്ന്്സല്ോണ്്സര്്മാരം്ബചനീസ്സമ്ാരട്്്്ലോണ്്കമ്്
നിയ്മായവിലോപപ്തിവര്്ഷംനല്്കിയത്കയ്നടപക്തി
ലോളംമാപത്ലമപെ്ീം11ബിസിസിഐയക്്്്നല്്ക്ന്്്ള്്്.
കഴിഞ്്സീസണിനലഐപിഎല്്വനരപപ്തിവര്്ഷം440
ലോടിര്പയായിര്ന്്്വിലോബിസിസിഐയക്്്്നല്്കി
യിര്ന്്ത.്ഓണ്്ബലന്്നഗയിമിങ്കമ്്നിയായപെ്ീം11
സല്ോര്്ട്്നടകല്ോളജീസ്ബപ്പവറ്്്ലിമിറ്്െിന്്്കീഴില്
ള്്താണ.്മഹാരാപട്്്യിനലമം്ബബലകപദ്്്മാക്്ിയാണ്
പെ്ീംഇലവന്്പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ത.്2012ല്്ര്പീകരിക്്നപ്്ട്്
കമ്്നിയാണ്പെ്ീം11.
ഐപിഎല്്ിനലആറ്പഫ്ാബഞ്്സികള്മായിലനരലത്്ത
നന്്കരാറ്ള്്അവര്്ക്്്19വിവിധലീഗ്കള്കള്നടപാ
ര്്ടന്ര്്മാര്്ക്ടിയാണ.്

ഡരുീം11ഐപിഎൽ
നോനോപെുതുുുവിടുുു

അബദ്ാബി:ഇന്്്യന്്പപ്ീമിയര്്ലീഗില്്പനങ്്ട്ക്്്ന്്തിന്
ലവണ്്ിരാജസ്്ാന്്ലോയല്്സ്യ.്എ.ഇയിനലത്്ി.2008
ഐ.പി.എല്്ിനലചാമ്്്യന്്ാരായരാജസ്്ാന്്ലോയല്്സ്ആ
ണ്യ.്എ.ഇയിനലത്്ിയആദയ്ഐ.പി.എല്്ടീം.ഇന്്്രാവി
നലമനറ്്ര്ഐ.പി.എല്്ടീമായകിങസ്്ഇലവന്്പഞ്്ാ
ബം്യ.്എ.ഇയില്്എത്്ിയിര്ന്്്.യ.്എ.ഇയിലലക്്്തിരി
ക്്്ന്്തിന്മ്ന്്പ്ലോവിഡ്നടസ്്്്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്്കയം്
നനഗറ്്ീവ്ആവ്കയം്നചയത്തിന്ലശഷമാണ്ടീമ്കള്്യ.്
എ.ഇയിലലക്്്യാപത്തിരിച്്ത.്ത്ടര്്ന്്്യ.്എ.ഇയിനലത്്ി
യടീമ്കള്്6ദിവസംകവ്റബ്്്ന്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയതിന്
ലശഷംപരിശീലനംആരംഭിക്്്ം.ഇതിനിടയില്്താരങ്്ള്്3
തവണനോലോണനടസ്്്്്നടത്്്കയം്നനഗറ്്ീവ്ആവ്ക
യം്ലവണം.ദ്ബായിനലഐ.സി.സിഅക്്ാദമിയിനലസൗ
കരയ്ങ്്ളം്അബ്ദാബിയിനലസായിദ്പക്ിക്്റ്്്ലസ്്്്െിയ
ത്്ിനലസൗകരയ്ങ്്ള്മാണ്ഐ.പി.എല്്ടീമ്കള്്ഉപലോ
ഗിക്്്ക.

രാജസുുാനനോയൽസ്
യഎുഇയിൽ

രോഹിത ്ശർമ, വിരേഷ ്രോഗട്്്

പെയുനയകുു്ുനോദിയുപെഅഭിനനുുനം
നയ്്െല്്ഹി:ഇന്്്യന്്പക്ിക്്റ്്ിന്നല്്കിയസംഭാവ
നമ്ന്്നിര്്ത്്ിഈയിനടവിരമിച്്ഇന്്്യന്്താരം
സ്ലരഷ്നറയന്നയകത്്ില്നടപപ്ധാനമപന്്്ിന
ലരപദ്്്ലോദിഅഭിനദ്്ിച്്്.രണ്്്ലപജ്ള്്കത്്ിലാ
ണ്നറയന്അലദ്്ഹംപപ്ശംസനോണ്്്മ്ടിയത.്ക
ത്്്ടവ്ിറ്്റില്നടപ്റത്്്വിട്്നറയന്നദ്്ിഅറിയി
ക്്്കയം്നചയത്ിട്്്ണ്്്.കഴിഞ്്ദിവസംമ്ന്്ഇതി
ഹാസനായകന്്എംഎസ്ലോണിനയയം്പപ്ധാന
മപന്്്ികത്്ില്നടപപ്ശംസിച്്ിര്ന്്്.ലോണിയം്
നറയന്യം്ആഗസ്്്്്15നായിര്ന്്്അന്്ാരാപട്്്പക്ി
ക്്റ്്ില്്നിന്്്വിമരിക്്്ന്്തായിപപ്ഖയ്ാപിച്്ത.്ആ
ദയ്ംലോണിയാണ്കളിമതിയാക്്്ന്്തായിഇന്്സ്്്്
പഗ്ാംലപജില്നടലോകതനത്്അറിയിച്്നതങ്്ില്്മി
നിറ്്്കള്നടവയ്തയ്ാസത്്ില്്നറയന്യം്വിരമിക്്്
ന്്തായിഅറിയിച്്്.പപ്ധാനമപന്്്ിയ്നടകത്്ിന്്്
ച്ര്ക്്ംഇങ്്നനയായിര്ന്്്-പപ്ിയനപ്്ട്്സ്ലരഷ,്
ആഗസ്്്്്15ന്നിങ്്ള്്ജീവിതത്്ിനലഏറ്്വം്കട്പ്്
ലമറിയതീര്മാനങ്്ളിനോന്്ാണ്എട്ത്്ത.്വിരമി
ക്്ല്്എന്്വാക്്്ഉപലോഗിക്്ാന്്ഞാന്്ആപഗ്ഹി
ക്്്ന്്ില്്.കാരണംനിങ്്ള്്വളനരനചറ്പ്്വം്ഊ
ര്്ജസവ്ലന്മാണ.്പക്ിക്്റ്്്ഫീല്്െിനലവളനരവിജ
യകരമായഇന്്ിങസ്ിന്ലശഷംനിങ്്ള്്ജീവിത
ത്്ിനലഅട്ത്്ഇന്്ിങസ്ിന്പാെണിയ്കയാ
ണ.്നിങ്്ള്്പക്ിക്്റ്്ില്്ജീവിക്്്കയം്അത്ശവ്സി
ക്്്കയം്നചയത്.്
പക്ിക്്റ്്ിലോട്ള്്നിങ്്ള്നടതാല്്പ്്രയ്ംജീവിത

ത്്ിന്്്ത്ടക്്കാലംമ്തല്്തനന്്യ്ണ്്ായിര്ന്്്.
മ്റാദന്ഗറിനലനതര്വ്കളില്്നിന്്്ംത്ടങ്്ിയ
കളിബവകാനതലഖന്ൗവിനലപഗ്ൗണ്്്കള്്വനര
നയത്്ി.അത്മ്തല്്എപത്സംഭവബഹ്ലമായയാ
പത്യായിര്ന്്്അത.്നിങ്്ള്്അഗാധമായിഇട്്നപ്്
ട്ന്്സവ്ന്്ംരാജയ്നത്്മ്ന്്്ലോര്്മാറ്്്കളിലം്
പപ്തിനിധീകരിക്്ാന്്കഴിഞ്്്.സാഹചരയ്ംആവ
ശയ്നപ്്ട്ലപ്്ള്്കയ്ാപറ്്്ന്ആപശ്യിക്്ാവ്ന്്ബൗള
നറന്്നിലയിലം്മികച്്ബാറ്്്സമ്ാനനന്്നിലയി
ലം്തലമ്റകള്്നിങ്്നളഓര്്മിക്്്ം.നിങ്്ള്നടഫീ
ല്്െിങ്മാത്കാപരവം്പപ്ലോദനംനല്്ക്ന്്ത്മാ
യിര്ന്്്.
അന്്ാരാപട്്്പക്ിക്്റ്്ിലചിലകയ്ാച്്്കള്്നിങ്്ള്

നടസവിലശഷമ്പദ്യ്ള്്തായിര്ന്്്.ഫീല്്െിനല
ജാപഗ്തകാരണംനിങ്്ള്്രക്്നപ്്ട്ത്്ിയറണ്്സ്
എപത്നയന്്്എണ്്ിതിട്്നപ്്ട്ത്്ാന്്ദിവസങ്്ള്്ത
നന്്ലവണ്്ിവരം്.ബാറ്്്സമ്ാനനന്്നിലയില്്നിങ്്
ള്നടപപ്കടനംപപ്ലത്യകിച്്്ംപ്തിയലോര്്മാറ്്ായ
ടി20യില്്മറ്്്ള്്വരില്്നിന്്്ംലവര്്തിരിച്്്നി
ര്്ത്്ാവ്താണ.്ഇത്എള്പ്്മ്ള്്ലോര്്മാറ്്ല്്.സമ
യത്്ിന്അന്സരിച്്്വളനരനപനട്്ന്്്കളിയില്്
മാറ്്ംആവശയ്നപ്്ട്ന്്കളിയാണിത.്2011നലലോക
കപ്്ില്്,പപ്ലത്യകിച്്്ംഅവസാനഘട്്ങ്്ളില്്നിങ്്
ള്നടസംഭാവനകള്്ഇന്്്യഒരിക്്ലം്മറക്്ില്്.അ
ഹമ്്ദാബാദിനലനോലട്്റലസ്്്്െിയത്്ില്്ഓസല്പ്ട

ലിയനക്്തിരായകവ്ാര്്ട്്ര്്ബഫനലില്്നിങ്്ള്നട
പപ്കടനംഞാന്്ലനരിട്്്കണ്്ിര്ന്്്.നമ്്്നടടീമി
ന്്്വിജയത്്ില്്നിങ്്ള്നടഇന്്ിങസ്ിന്്്സംഭാ
വനവളനരവല്തായിര്ന്്്.അന്്്ഞാന്്ബലവാ
യികണ്്നിങ്്ള്നടകവര്്ബപ്െവ്കള്്ഇനികാ
ണാനാവിനല്്ന്്ത്ഭ്രിഭാഗംആരാധകനരയം്നി
രാശനപ്്ട്ത്്്നമന്്്ഉറച്്വിശവ്ാസലത്്നടതനന്്
പറയാന്്കഴിയം്.കായികതാരങ്്ള്്കളിക്്ളത്്ി
നലപപ്കടനത്്ിന്്്ലപരില്്മാപത്മല്്പ്റലത്്യം്
നപര്മാറ്്ത്്ിന്്്ലപരിലാണ്ആരാധിക്്നപ്്ട്ന്്
ത.്നിങ്്ള്നടലോരാട്്വീരയ്ംനിരവധിയ്വതലമ്റ
നയപപ്ലോദിപ്്ിക്്്ം.
പക്ിക്്റ്്്കരിയറില്്നിങ്്ള്്ക്്്ഇടയക്്്്പരിക്്്
ള്്നപ്്നടയ്ള്്ചിലതിരിച്്ടികള്്ലനരിലടണ്്ിവന്്ി
ട്്്ണ്്്.എന്്ാല്്ഓലോതവണയം്ഈനവല്്്വിളിക
നളഅതിജീവിച്്്നിങ്്ള്്മടങ്്ിവന്്്.എല്്ായല്പ്്
ഴം്ടീംസപ്ിരിറ്്ിന്്്പരയ്ായങ്്ളിനോന്്്ക്ടിയാ
യിര്ന്്്സ്ലരഷ്നറയന്.നിങ്്ള്്വയ്ക്്ിപരമായ
വിജയത്്ിന്ലവണ്്ിയല്്,മറിച്്്ടീമിന്്്വിജയത്്ി
ന്ലവണ്്ിയാണ്കളിച്്ത.്ഒര്പാട്ജീവകാര്ണയ്പപ്
വര്്ത്്നങ്്ള്്സമ്ഹലത്്ട്ള്്നിങ്്ള്നടസഹാ

ന്ഭ്തിതനന്്യാണ്കാണിക്്്ന്്ത.്വനിതാശാ
ക്്ീകരണം,സവ്ച്്്ഭാരത്എന്്ിവയടക്്ംആവശയ്
മ്ള്്ലപ്്നഴല്്ാംനിങ്്ള്്സഹായംവാഗദ്ാനംനച
യത്്മ്ലന്്ട്്്വന്്ിട്്്ണ്്്.ഭാവിയില്്എന്്ാലോനി
ങ്്ള്്നചയ്്ാന്്ആപഗ്ഹിക്്്ന്്ത്അതില്്വിജയി
ക്്്നമന്്്എനിക്്്ഉറച്്വിശവ്ാസമ്ണ്്്.ഈഅവ
സരംപപ്ിയങ്്,പഗ്ാസിയ,റിലോഎന്്ിവര്്നക്്പ്്ം
ക്ട്തല്്സമയംനചലവഴിക്്ാന്്നിങ്്ള്്ഉപലോ
ഗിക്്്നമന്്്ംഞാന്്പപ്തീക്്ിക്്്ന്്്.
ഇന്്്യനയകായികരംഗനത്്ലീെറാക്്ാന്്നിങ്്
നളനക്്ണ്്്നചയ്്ാന്്കഴിയ്ന്്നതല്്ാംനചയത്തി
ലം്യ്വമനസ്കനളനിരന്്രംപപ്ലോദിപ്്ിക്്്ക
യം്നചയത്തിനം്നദ്്ി.
പപ്ധാനമപന്്്ിയ്നടപപ്ശംസയക്്്്നറയന്നദ്്ിഅ
റിയിച്്്.ഞങ്്ള്്കളിക്്്ലപ്്ള്്രാജയ്ത്്ിന്രക്്
വം്വിയര്്പ്്്ംനല്്ക്കയാണ.്ഈരാജയ്നത്്ജന
ങ്്ളാലം്പപ്ധാനമപന്്്ിയാലം്ഇട്്നപ്്ട്ന്്തിലന
ക്്ാള്്വലിനോര്അഭിനദ്്നംലഭിക്്ാനില്്.നിങ്്
ള്നടപപ്ശംസയക്്്്ംആശംസകള്്ക്്്ംനദ്്ിപപ്ധാ
നമപന്്്ി.നദ്്ിലോനടഇത്സവ്ീകരിക്്്കയാനണ
ന്്്ംനറയന്കത്്ിനോപ്്ംടവ്ീറ്്്നചയത്.്

ഐപിഎലുുിപെവാകുനൊരാടുുങുുളുു
അബ്ദാബി:ഇന്്്യന്്പപ്ീമിയര്്ലീഗിന്്്13ാം
സീസണ്്നസപറ്്്ംബര്്19ന്യ്എഇയില്്ആ
രംഭിക്്ാനിരിക്്്കയാണ.്താരസമ്്ന്്ത
നോണ്്്ംആരാധകപിന്്്ണനോണ്്്ംലോ
കത്്ിനലഏറ്്വം്മികച്്പക്ിക്്റ്്്ലീഗാണ്
ഐപിഎല്്.ആരാധകനരആലവശംനോ
ള്്ിക്്്ന്്നിരവധിസംഭവങ്്ള്്ഐപിഎല്്ി
ന്്്12വര്്ഷനത്്ചരിപത്ത്്ില്്സംഭവിച്്ിട്്്
ണ്്്.എന്്ാല്്ഐപിഎല്്ിന്നാണലക്്ടാക്
ന്്ചിലവാകല്ോരാട്്ങ്്ള്്ക്്്ംട്ര്്ണനമ്്്്
സാക്്്യംവഹിച്്ിട്്്ണ്്്.ഐപിഎല്്ിന്്്ചരി
പത്ത്്ില്്ആരാധകര്്മറക്്ാത്്മ്ന്്്വാക്
ലോരാട്്ങ്്ളാണ്പപ്ധാനമായ്മ്ള്്ത.്

ശര്ീരാന്്ിന്ഹര്്ഭജന്്്അടി
ഐപിഎല്്ിന്്്പപ്ഥമസീസണില്്ത്്നന്്
യാണ്ഐപിഎല്്ിനലഏറ്്വം്ലോശംവാക്
ലോരാട്്വം്കയ്്ാങ്്ളിയം്നടന്്ത.്ഇന്്്യന്്
താരങ്്ളായഹര്്ഭജന്്സിങ്്്ംപശ്ീശാന്്്ം
തമ്്ിലായിര്ന്്്ഇത.്2008ല്്ഹര്്ഭജന്്മം്
ബബഇന്്്യന്്സിന്ലവണ്്ിയം്പശ്ീശാന്്്കി
ങസ്്ഇലവന്്പഞ്്ാബിന്ലവണ്്ികളിക്്്ന്്
സമയം.ഹര്്ഭജനനകളിയാക്്ിനയന്്തിന്്്
ലപരില്്പശ്ീശാന്്ിന്്്മ്ഖത്്്ഹര്്ഭജന്്അ
ടിക്്്കയായിര്ന്്്.സംഭവംവലിയവിവാദ
മാനയങ്്ിലം്അവസാനംഹര്്ഭജന്്മാപ്്്പറ
ഞ്്്തടിയ്രി.
ഗൗതംഗംഭീര്്-വിരാട്കോഹ്ലി
വാക്കോര്
2013സീസണിലാണ്ഇന്്്യന്്താരങ്്ളായ
ഗൗതംഗംഭീറം്വിരാട്ലോഹ്ലിയം്തമ്്ില്്
ശക്്മായവാക്ലോരാട്്ംനടന്്ത.്ഗംഭീര്്
നോല്്ക്്ത്്യ്നടനായകനായിരിക്്്ലപ്്
ള്്ലോഹ്ലിലോയല്്ചലലഞ്്ഴസ്്താരമായി
ര്ന്്്.ലോഹ്ലിയ്നടപ്റത്്ാകലില്്ഗംഭീ
റിന്്്ആഹ്്ാദത്്ില്്പപ്ലോപിതനായലോ
ഹ്ലിഗംഭീറിനനതിലരവാക്പപ്ലോഗവ്മായി
എത്്ി.ഗംഭീറം്ലോഹ്ലിക്്്ലനരനത്്എ
ത്്ിയലോനടസംഭവംകയ്്ാങ്്ളിയിലലക്്്നീ
ങ്്ി.എന്്ാല്്നോല്്ക്്ത്്യിനലസഹതാര
ങ്്ള്്ക്്്ലചര്്ന്്്ഇര്വലരയം്മാറ്്ിവിട്ക
യായിര്ന്്്.

സ്്്്ാര്്ക്്ിനെബാറ്്്നോനട്്റിഞ്്്
നോള്്ാര്്ഡ്
2014സീസണിലാണ്മം്ബബയ്നടകീലോ
ണ്്നോള്്ാര്്ഡം്ആര്്സിബിയ്നടമിച്്ല്്
സ്്്്ാര്്ക്്്ംതമ്്ില്്പരസപ്രംനിയപന്്്ണം
വിട്്്നപര്മാറിയത.്സ്്്്ാര്്ക്്്ഓടിപനന്്റിയാ
നനത്്ിയലപ്്ള്്നോള്്ാര്്ഡ്പക്ീസില്്നി
ന്്്മാറി.ഇതില്്പപ്ലോപിതനായസ്്്്ാര്്ക്്്
നോള്്ാര്്െിന്ലനനരപനന്്റിഞ്്്.തിരിച്്്
സ്്്്ാര്്ക്്ിനനലനനരനോള്്ാര്്ഡ്ബാറ്്്നോ
ണ്്്എറിനഞ്്ങ്്ിലം്ബകയില്്നിന്്്വഴ്തി
ലോയതിനാല്്അപകടംഒഴിവായി.പിന്്ീട്
സഹതാരങ്്ളം്അംപയറം്ലചര്്ന്്ാണ്പപ്
ശന്ംപരിഹരിച്്ത.്

ഗാംഗ്ലിയം്നെയന്്്കോണം്
കെര്്ക്്്കെര്്
2008നലസീസണിലാണ്ഇതിഹാസതാരങ്്
ളാനഷയന്്്ലോണം്സൗരവ്ഗാംഗ്ലിയം്
ലനര്്ക്്്ലനര്്ലോരടിച്്ത.്ഗാംഗ്ലിനോ
ല്്ക്്ത്്യ്ലടയം്നഷയന്്്ലോണ്്രാജസ്്ാ
ന്്്യം്ഭാഗമായിര്ന്്്.നോല്്ക്്ത്്യ്നട
നായകനായിര്ന്്ഗാംഗ്ലിയ്നടകയ്ാച്്്പഗ്
യിംസമ്ിത്്്എട്നത്്ങ്്ിലം്ഗാംഗ്ലിപഗ്ൗ
ണ്്്വിടാന്്വിസമ്്തിച്്്.ലതര്്ഡ്അംപയറ്
നടവിധിയില്്ഗാംഗ്ലിഔട്്നല്്ന്്്വയ്ക്്മാ
യലോനടരാജസ്്ാന്്നായകന്്നഷയന്്്
ലോണ്്പപ്ലോപിതനാവ്കയായിര്ന്്്.ഇര്
വരം്തമ്്ില്്ശക്്മായവാക്ലോരാട്്ംത
നന്്യാണ്നടന്്ത.്

സുവാരസിനോടുപൊയനുകുുളാനുുബാഴുസ
ബാഴ്സലോണ:ബാഴ്സലോണക്്ബില്്സ്
വാരസ്ഇനിഉണ്്ാകില്്എന്്്ഉറപ്്ാക്ന്്്.
സ്വാരസിലോട്ബാഴ്സലോണവിടാന്്ക്്
ബ്തനന്്നിര്്ലദ്്ശംനല്്കിയതായാണ്വിവ
രങ്്ള്്.ബാഴ്സലോണയ്നടപ്തിയപരിശീ
ലകന്്ലോമാന്്തനന്്സ്വാരസ്ക്്ബ്വി
ടം്എന്്സ്ചനനല്്കി.
സ്വാരസ,്റാകിറ്്ിച,്ഉംറ്്ിറ്്ിഎന്്ിവര്്ക്്്

ഒനക്്ക്്ബ്വിടാംഎന്്ാണ്ലോമന്്്നി
ര്്ലദ്്ശം.സ്വാരസ്അയാക്സിലലക്്്ലോക്
നമന്്ാണ്കര്തനപ്്ട്ന്്ത.്സ്വാരസിനനന
ല്്കിപകരംഅയാക്സിന്്്വാന്്നെബീ
കിനനസവ്ന്്മാക്്ാന്്ആണ്ബാഴ്സലോണ
ആലോചിക്്്ന്്ത.്സ്വാരസിനായിെച്്്ക്്
ബായഅയാക്സ്ബാഴ്സലോണനയസമീപി
ച്്ിട്്്ണ്്്.



2020ഓഗസ്്്്്22േനി സാമ്്ത്്ികം 11

സവ്രണം
38,880

ണവളിണച്്ണ്്:മില്്ിങ് 16,800
ണവളിണച്്ണ്് 15,400
ണകാപപ് 10,325-10,900
പിണ്്ാക്്്എകസ്ണ്പല്്ര്് 2400
പിണ്്ാക്്്കറാട്്റി 3100
ക്ര്മ്ളക്അണ്്ഗാര്്ബിള്്ഡ്31,900
പ്തിയക്ര്മ്ളക് 30,900
ക്ര്മ്ളക്ഗാര്്ബിള്്ഡ് 33,900
ച്ക്്്മീഡിയം 28,500
ച്ക്്്ണബസ്്്്് 30,000
മഞ്്ള്്നാടന്് ഇല്്
കസലം-ഈകറാഡ്7200-7700
കാഞ്്ിരക്്്ര് 1850
അടയക്്്നയ്് ഇല്്
അടയക്്്ഓള്്ഡ്29,000-30,000
പഞ്്സാര 3720
മ്ളക് 13,000-24,000
ഉഴ്ന്്് 9,000-10,000
ണചറ്പയര്് 9,000-10,000
കടല 5400-6500

മ്തിര 3700
എള്്് 13,000-14,000
മല്്ി 7400-19,000
പച്്രിനമ്്ര്്22600-3400
പ്ഴ്ക്്ലരി(ജയ)3400-3500
ജാതിക്്ണതാണ്്ന്്(കികലാ)200-220
ജാതിക്്ണതാണ്്ില്്ാത്്ത്(കികലാ)

380-400
ജാതിപപത്ിമഞ്്-ച്വപ്്്(കികലാ)

1000-1100
പഗ്ാമ്്്(കികലാ) 550

റബര്്ആര്്എസ്എസ്5കപ്ഗഡ്
11,600-12,200

റബര്്ആര്്എസ്എസ്4കപ്ഗഡ്12,800
ഒട്്്പാല്് 7300
ലാറ്്കസ്് 7400

സവ്ര്്ണം 38,880
പാംഓയില്് 8520

വിനിമയനിരക്്്

SENSEX:38,434.72(+214.33)
NIFTY: 11,371.60(+59.40)

ലോളര്് 74.95
യ്ലറാ 88.29
രൗണ്്് 98.45
സവ്ിസപ്ര്ാങ്്് 82.16
സിംരപ്്്ര്്ലോളര്്54.73
ഓസല്പ്െേിയന്് 53.81
കലേേിയന്് 56.75
ബഹറിന്്ദിോര്് 198.54
ക്വവറ്്്ദിോര്് 245.17
ഒമാേിറിയാല്് 194.65
സൗദിറിയാല്് 19.96
യ്എഇദിര്്ഹം 20.38
ഖത്്ര്് 20.42

ണോച്്ി:അന്്ാരാഷ്പട്വിപണിയിണലകന
ത്്മത്്രങ്്ള്്ക്്ിടയിലം്ഉയര്്ന്്ഗ്ണ
കമന്്യം്ഗ്ണനിലവാരവം്നിലനിര്്ത്്ി
2019-2020സാമ്്ത്്ിക വര്്ഷത്്ില്് ഇ
ന്്്യന്് സ്ഗന്്വയ്ഞജ്ന കയറ്്്മതി
21515.4കോടിര്പയ്ണട(3033.44മിലയ്ണ്്
യ്എസ്കോളര്്)കനട്്ംണോയത്.്സ്ഗ
ന്്വയ്ഞജ്നകയറ്്്മതിയ്ണടചരിപത്ത്്ി
ലആരയ്മായാണ്3ബിലയ്ണ്്യ്എസ്കോ
ളര്്കനട്്ംബകവരിക്്്ന്്ത.്
ആകോളവിപണിയിണല വരധിച്്ആവ
േയ്കതമ്തലാക്്ി11.83ലക്്ംണമപട്ിക്ട
ണ്്സ്ഗന്്വയ്ഞജ്നങ്്ളം്സ്ഗന്്വയ്
ഞജ്നഉതപ്ന്്ങ്്ളം്ആണ്2019-20വ
ര്്ഷത്്ില്് കയറ്്്മതി ണചയ്്ണപ്്ട്്ത.് ണോ
ത്്ംസ്ഗന്്വയ്ഞജ്നകയറ്്്മതിമ്ലയ്
ത്്ിലം്അളവിലം്ലക്്്യമിട്്തിലം്ക്ട്
തലാണ്്.19666.90കോടിര്പ(2850.28യ്
എസ്കോളര്്)മ്ലയ്മ്ള്്10,75,000ണമപട്ി
ക്ടണ്്കയറ്്്മതിലക്്്യത്്ിണനതിണരഅ
ളവില്്110േതമാനവം്ര്പമ്ലയ്ത്്ില്്
109േതമാനവം്കോളര്്മ്ലയ്ത്്ില്്106
േതമാനവം്കനട്്ംബകവരിക്്ാനായി.
2018-2019വരഷത്്ില19505.81കോടി
ര്പവിലമതിക്്്ന്്1100250ണമപട്ിക്ടണ്്
സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ളം്സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജ
ന ഉതപ്ന്്ങ്്ളം് കയറ്്്മതി ണചയ്ത.്
2019-2020വരഷത്്ിലഇത്21515.4കോ
ടിര്പവിലവര്ന്്11.83ണമപട്ിക്ടണ്്ആ
യിവരധിച്്്.2018-2019വര്്ഷണത്്കയറ്്്

മതിയ്മായിതാരതമയ്ംണചയ്്്കപ്്ള്്അള
വിലഎട്്്േതമാനവം്,ര്പമ്ലയ്ത്്ിലപ
ത്്്േതമാനവം്,കോളരമ്ലയ്ത്്ിലഎ
ട്്്േതമാനവം്കനട്്മ്ണ്്ാക്്ാനായി.
2018-2019വര്്ഷത്്ില്്219സ്ഗന്്വയ്
ഞ്ജനങ്്ളം്സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനഉതപ്ന്്
ങ്്ളം് കയറ്്്മതി ണചയ്തകപ്്ള്് 2019-
20ല്്ഇത്225ആയിഉയര്്ന്്്.മ്ളക,്പ്
തിനയം്പ്തിനഉതപ്ന്്ങ്്ളം്,ജീരകം,
സ്ഗന്്വയ്ഞജ്നഎണ്്,സത്്്കള, മ
ഞ്്ള്്ത്ടങ്്ിയവആണകകയറ്്്മതിയ്
ണട80േതമാനംസംഭാവനണചയത്.്കോക
ത്്ാകമാനം 185 രാജയ്ങ്്ളികലക്്് സ്ഗ
ന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ള്് കയറ്്്മതി ണചയ്്്ന്്്
ണണ്്ങ്്ിലം് ബചന (24%), യ്എസഎ്
(16%),ബംഗ്്ാകരശ്(6%),യ്എഇ(6%),താ
യ്ലാനഡ്(5%),പേ്ീലങ്്,മകലഷയ്,യ്ണക,ഇ
ക്ത്കനഷയ്എന്്ീരാജയ്ങ്്ളാണ്കയറ്്്മ
തി വര്മാനത്്ിണന്്് 70 േതമാനവം് ന
ല്്ക്ന്്ത.്കഴിഞ്്വരഷങ്്ളികലത്കോ
ണല,ഏറ്്വ്മധികംകയറ്്്മതിണചയ്്ണപ്്ട്്
സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനം വറ്്ലമ്ളകാണ;് ഇ
ത്്വണ4,84,000ണമപട്ിക്ടണ്്മ്ളകാണ്(
മ്ലയ്ം:6,221.70കോടിര്പ)കയറ്്്മതിണച
യത്ത.്മ്നവരഷത്്ികലതിണനഅകപക്്ി
ച്്്മ്ലയ്ത്്ില15േതമാനമാണ്വരധനവ.്
ഏറ്്വ്മധികംകയറ്്്മതിണചയ്്ണപ്്ട്്രണ്്ാ
മണത്് സ്ഗന്്വയ്ഞ്ജനം ജീരകമാണ.്
അളവില16േതമാനവം്മ്ലയ്ത്്ില12
േതമാനവം്വര്്ധനകോണട3225കോടിര്

പവിലമതിക്്്ന്്210000ണമപട്ിക്ടണ്്ജീ
രകംകയറ്്്മതിണചയത്.്
കട്ത്്മത്്രങ്്ള്്ക്്ിടയിലം്ആകോ
ളവിപണിയിണലഗ്ണകമന്്കയറിയസ്ഗ
ന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ള്്ക്്്ള്് വര്്ധിച്് ആവ
േയ്കതനിറകവറ്്്ന്്തിന്ഇന്്്യയക്്്്കഴി
ഞ്്്.ണോവിഡ-്19കോണലയ്ള്്മൊമാ
രികള്്,ആകോഗയ്സംവര്്ധകങ്്ളായസ്
ഗന്്വയ്ഞ്ജനങ്്ള്ണടആവേയ്കതഉയ
ര്്ത്്്ന്്്ണവന്്് സബ്പസസ് കോര്്ഡ്
ണസപക്ട്്റിഡി.സതയ്ന്്പറഞ്്്.കഴിഞ്്
വര്്ഷണത്് അകപക്്ിച്്് കയറ്്്മതിയില്്
ഏറ്്വ്മധികംവരധനവ്കനടിയസ്ഗന്്
വയ്ഞ്ജനംഇഞ്്ിയാണ.്അളവില്്178േ
തമാനവം് മ്ലയ്ത്്ില്് 129 േതമാനവം്
ആണ്വരധന.449.05കോടിര്പവിലമ
തിക്്്ന്്50,410ണമപട്ിക്ടണ്്ഇഞ്്ികയറ്്്
മതിണചയത്.്കപകരലത്്ിണന്്്കയറ്്്മതി

അളവില 28
േതമാനവം്
മ്ലയ്ത്്ില 11
േതമാനവം് ഉയ
രച്്കരഖണപ്്ട്ത്്ി.67.58കോടിര്പവില
മതിക്്്ന്് 1100 ണമപട്ിക് ടണ്് കപകരലം
2019-20ല്്വയ്ാപാരംണചയ്്ണപ്്ട്്്.
മ്ലയ്വരധിതഉതപ്ന്്ങ്്ളായകറിണപ്്
ടികള്്, കപസ്്്്്കള്്, മസാലക്്്ട്്്കള്് എ
ന്്ിവയണ്്ക്ണക്്വികരേവിപണികളില്്
ഉയര്്ന്്ആവേയ്കതയാണ്ള്്ത.്ഇവയ്
ണടകയറ്്്മതിഅളവില13േതമാനവം്മ്
ലയ്ത്്ില12േതമാനവം്ഉയരച്്കരഖണപ്്
ട്ത്്ി. 834.1 കോടിര്പവിലമതിക്്്ന്്
38200ണമപട്ിക്ടണ്്കറിണപ്്ടികള്്,കപസ്്്്്
കള്്മ്തലായവ2019-20ല്്കയറ്്്മതിണച
യ്ത.്മ്ലയ്വരധിതഉതപ്ന്്ങ്്ള്ണടവര
ധിച്്ആവേയ്കതനിലനിലക്്്ന്്തിനാ

ലസ്
ഗന്്വയ്ഞജ്ന എ
ണ്്, സത്്്കള; പ്തി

ന,പ്തിനഉതപ്ന്്ങ്്ള്്എ
ല്്ാംകനട്്ംണോയത്.്22725ണമപട്ിക്ടണ്്
പ്തിനഉതപ്ന്്ങ്്ളം്13950ണമപട്ിക്ടണ്്
സ്ഗന്്വയ്ഞജ്നഎണ്്യം്സത്്്ക്്ളം്
രാജയ്ത്്്നിന്്്ംകയറ്്്മതിണചയ്്ണപ്്ട്്്.
പ്തിനയ്ണടകയറ്്്മതിമ്ലയ്ത്്ില49േ
തമാനവം്അളവില35േതമാനവം്വരധ
നവ്കരഖണപ്്ട്ത്്ി,3321 .79കോടിര്പ
വിലമതിക്്്ന്്19,980ടണ്്പ്തിനയം്പ്
തിനഉതപ്ന്്ങ്്ള്മാണ്രാജയ്ത്്്നിന്്്ം
കയറ്്്മതിണചയത്ത.്മ്നവരഷണത്്അ
കപക്്ിച്്്ണസലറിയ്ണടയം്,മല്്ി,ഉല്വ,ക
ട്ക്ത്ടങ്്ിയബീജവയ്ഞജ്നങ്്ള്ണടയം്
കയറ്്്മതി2019-20ല്്ഗണയ്മായവരധനവ്
കരഖണപ്്ട്ത്്ി.

സുഗനുുവയുഞജുനകയറുുുമതികടുി
2019-2020ല്്ആകക
സ്ഗന്്വയ്ഞജ്േകയറ്്്മതി
11.83ലക്്ംടണ്്‚
വയ്ാപാരമ്ലയ്ം21515.4ലോടി

പ്തിയല്ക്്ില
പാേലോണിക്സിവസവ്ിച്്്കള
തിര്വനന്്പ്രം:ഇലക്പട്ിക്്ല്്ക
ണ്്സപ്ട്ക്്ന്്ണമറ്്ീരിയല്്സ്(ഇസി
എം)രംഗണത്്രാജയ്ണത്്ഏറ്്വം്വ
ലിയനിര്്മാതാക്്ളിണലാന്്ായപാന
കസാണിക്ബലഫ്ണസാലയ്്ഷന്്സ്
ഇന്്്യ"സിവ'എന്്കപരില്്മിതമായ
നിരക്്ില്ള്്തം് മകനാെരവ്മായ
കമാഡ്ലാര്് സവ്ിച്്്കള പ്റത്്ിറ
ക്്ി.
നിലവിണലകപാര്്ട്്്കഫാളികയായില്്
പേ്കദ്്യമായക്ട്്ികച്്ര്്ക്്ല്കള്്വ
ര്ത്്ിയിരിക്്്ന്്സിവആധ്നിക
സാകങ്്തികവിരയ്, പരമാവധി പപ്വ
ര്്ത്്നക്്മത, മകനാെരമായ ഡി
ബസന്്എന്്ിവയ്ണടസവികേഷമാ
യസംകയാജനമാണ്കാഴച്ണവക്്്
ന്്ണതന്്് കമ്്നി അവകാേണപ്്ട്
ന്്്.
മകനാൊരിതയക്്്്മാറ്്്ക്ട്്ാനാ
യിഏറ്്വം്മികച്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്തി
രയ്ന്്ഇന്്ണത്്ഉപകഭാക്്ാക്്ള്
ണടമാറ്ന്്അഭിര്ചികളില്്വലിയ
പപ്തീക്്യര്്പ്്ിക്്്കയാണ്പ്തിയ
കപ്േണി.സവ്ിച്്്കള്്,കസാക്്റ്്്കള്്,

ആകസ്സറികള്്(ഫാന്്റഗ്കലറ്്റ്
കള്്), ണടലികഫാണ്് കസാക്്റ്്്കള്്,
റിസപറ്്്റ്കള്്,ടിവികസാക്്റ്്്കള്്,
യ്എസബ്ിചാര്്ജറ്കള്്എന്്ിവയ
ടക്്മ്ള്് മകനാെരവം് വയ്തയ്സത്
വ്മായകപ്േണിയില്ള്്ഉതപ്ന്്ങ്്
ള്് ലഭയ്മാക്്്ന്്തിനായി തകദ്്േീയ
മായി വികസിപ്്ിക്്്കയം് ര്പക
ല്്പ്്ന ണചയ്്്കയം് ണചയത്താണ്
പാനകസാണിക്ബലഫ്ണസാലയ്്ഷ
ന്്സ്ഇന്്്യയ്ണടസിവണയന്്്മാണന
ജിങ്ഡയറകറ്്്ര്്വികവക്േര്്മപറ
ഞ്്്.

കടകക്്ണിയില്്േിന്്്
കരകയറാന്്

സര്്ക്്ാര്്സഹായം
ണോച്്ി:കടണക്്ണിയിലായസ്ക്്്മ,

ണചറ്കിട,ഇടത്്രംസംരം
ഭകര്്ക്്് (എംഎസഎ്ംഇ)
വയ്ക്്ിഗതവായപ്നല്്കാ
ന്ള്് 20,000 കോടി ര്പ
യ്ണടകകപദ്്്സര്്ക്്ാര്്പദ്്
തി പപ്ാബലയ്ത്്ിലായി.

2018മാര്്ച്്്31വണരസ്്്്ാന്്കഡര്്ഡ്അക്്ൗണ്്്,2018-
19,2019-20വര്്ഷങ്്ളില്്സ്്്്ാന്്കഡര്്ഡ്അക്്ൗണ്്്
അണല്്ങ്്ില്്കിട്്ാക്്ടഗണംഎന്്ിവയില്്വായപ്
യ്ള്്സ്്ാപനങ്്ള്ണടസംരംഭകര്്ക്്്അര്്െത.
റിസര്്വ്ബാങ്്ിണന്്്വായപ്പ്നഃപക്മീകരണവയ്
വസ്്കള്്ബാധകണമങ്്ില്്,കഴിഞ്്ഏപപ്ില്്30വ
ണരകിട്്ാക്്ടമായവപരിഗണിക്്്ം.വായപ്ലഭിച്്ാ
ല്്സ്്ിതിണമച്്ണപ്്ട്ണമന്്്ബാങ്്്വിലയിര്ത്്ണം.
പലിേനിരക്്്ബാങ്്്കള്്ക്്്തീര്മാനിക്്ാം.2021
മാര്്ച്്്31മ്തല്്10വര്്ഷകത്്ക്്ാണ്വായപ്.ആരയ്
7വര്്ഷംപപ്തിമാസപലിേമാപത്ം.അതായത,്അടി
സ്്ാനത്കയക്്്്7വര്്ഷംണോറകട്്റിയം.ഈത്
കഅട്ത്്മ്ന്്്വര്്ഷത്്ിനകംഅടയക്്്ണം.കാ
ലാവധിക്്്മ്ന്്പ്തണന്്പിഴയില്്ാണതവായപ്തി
രിച്്ടയക്്്ാം.

ലേട്്ത്്ിലലക്്്
കത്ിച്്്
ഓഹരിവിപണി
മം്ബബ: കഴിഞ്് രിവ
സണത്് നഷ്്ത്്ില്് നി
ന്്്യര്്ന്്്ഓെരിസ്ചി
കകള്്. ണസന്്ണസക്സ്
214.33 കോയിന്്്് കനട്്
ത്്ില്്38,434.72ലം്നി
ഫറ്്്ി59.40കോയിന്്്്ഉയ
ര്്ന്്് 11,371.60ല്മാണ്
വയ്ാപാരംഅവസാനിപ്്ി
ച്്ത.്
ബിഎസഇ്യിണല 1836
കമ്്നികള്ണടഓെരിക
ള്്കനട്്ത്്ിലം്971ഓെ
രികള്് നഷ്്ത്്ില്മായി
ര്ന്്്. 169 ഓെരിക
ള്്ക്്്മാറ്്മില്്.ഏഷയ്ന്്-
യ്കോപയ്ന്്ഓെരികളി
ണല മ്കന്്റ്്മാണ് രാജയ്
ണത്്വിപണിയ്ണടകനട്്
ത്്ിന്പിന്്ില്്.
കോെം,ഐടിഒഴിണക
യ്ള്്സ്ചികകള്്കനട്്
മ്ണ്്ാക്്ി.നിഫറ്്്ിബാങ്്്,
ധനകാരയ്ം, ണോത്കമഖ
ലബാങ്്്, റിയാല്്റ്്ിസ്
ചികകള്് ഒര്േതമാന
ത്്ികലണറഉയര്്ന്്്.ബി
എസഇ് മിഡക്യ്ാപ്
0.57േതമാനവം് സ്കോ
ള്് കയ്ാപ് 1.41 േതമാന
വം്കനട്്ത്്ിലാണ്കല്്
സ്ണചയത്ത.്

കാസരകോഡ:്ചിങ്്ണവയില്് ണതളിഞ്്കൊ
ണടഖാരിഓണവിപണിഉട്ണ്ത്ര്ങ്്ി.കണ്്
ഞ്്ിപ്്ിക്്്ന്്വസപ്ത്ങ്്ള്മായാണ്ഖാരിനാ
ണടങ്്്ം ഓണം കമളത്ടങ്്ിയത.് ണോവിഡ്
കാലപരിമിതി മറികടക്്ാന്് ഉപകോക്്ാക്്
ള്്ക്്്വിലക്്്റവം്ഓഫറ്കളം്ബകനിറണയ
യ്ണ്്്.
ഖാരി ണനയ്ത്്്പഗ്ാമങ്്ളില്് നിന്്്ള്്സി
ല്്ക്്്സാരികളാണ്ആകര്്ഷണം.ടിഎന്്ആര്്
സില്്ക്്്സാരികള്്കമളയ്ണടതാരമാണ.്പല
നിറങ്്ളില്്ആരായ വിലയില്ള്് പപ്ിന്്്് സി
ല്്ക്്്സാരികള്്ണപ്ടന്്ഡിണൊത്്്ഇണങ്്്ന്്
വയാണ.്കോട്്ണ്്സാരികള്ണടപ്തിയകോഡ

ല്കള്മ്ണ്്്.കഴ്കാന്്പറ്്ാവ്ന്്വ,ബരനംരി
ന ഉപകോഗത്്ിന്ള്്വ എന്്ിവ വിലയില്്
സാധാരണക്്ാരന് താങ്്ാം.പ്ര്ഷന്്ാര്്ക്്്
ള്്ക്പ്്ടംമ്ണ്്്കള്്,ഡബിള്്കോത്്ികള്്,ക
ളര്്മ്ണ്്്കള്്എന്്ിവയം്വാങ്്ാം.മാസ്ക്ക
ളം്കമളയിണലതാരമാണ.്
ഉന്്കിടക്്കള്്,തലയിണകള്്,ണബഡ്ഷീ

റ്്്കള്്ത്ടങ്്ിയവയം്നറ്കതന്്, കോപ്്്എ
ന്്ിവയ്മ്ണ്്്.വിലവല്തല്്.30വണരയാണ്കമ
ള.ഖാരിവസപ്ത്ങ്്ള്്ക്്്30േതമാനംവണരഗവ.
റികബറ്്്ണ്്്.സര്്ക്്ാര്്-അര്്ധസര്്ക്്ാര്്ജീവന
ക്്ാര്്ക്്്ഒര്ലക്്ംര്പവണരണപ്കഡിറ്്്സൗക
രയ്വം്ഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.

ഓണക്്ച്്വെത്്ിയലക്്്
ബാലരാമപ്രം
തിര്വനന്്പ്രം: കോകഡ്ൗ
ണ്്നിയപന്്്ണങ്്ളില്്ഇളവ്
കള്്വന്്കൊണടബാലരാമപ്
രത്്് ഓണം വിപണികളില്്
തിരക്്് അന്ഭവണപ്്ട്്് ത്ട
ങ്്ി. കഴിഞ്് രണ്്്രിവസമാ
യിരാവിണല7മ്തല്്ബവകിട്്്
7വണരവയ്ാപാരസ്്ാപനങ്്
ള്്ത്റന്്് പപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്
ണ്്്.ഓണക്്ച്്വടത്്ില്്പപ്തീ
ക്്യര്്പ്്ിക്്്കയാണ്കച്്വട
ക്്ാര്്.റംസാന്്,ബപക്ീദ,്വിഷ്
ത്ടങ്്ിയസീസണ്കള്്നഷ്്
ണപ്്ട്്കൊണട ദ്രിതത്്ിലായി
ര്ന്്് പലരം്. സ്ക്ള്് വിപ
ണിയം് ഇത്്വണ നഷ്്ത്്ി
ലായിര്ന്്്.
വരം്രിവസങ്്ളില്്ക്ട്ത
ല്് കപര്്ക്്് ഓണം കോണ
സം്േമ്്ളവം്കിട്്ിത്്്ടങ്്്
ന്്കൊണടവിപണിയില്്ക്ട്
തല്്ഉണര്്വ്ഉണ്്ാക്ണമന്്ാ
ണ് പപ്തീക്്. ബകത്്റി വ
സപ്ത്ങ്്ളം്മറ്്്ത്ണിത്്രങ്്

ളം് വാങ്്ാന്് ആള്കള്് എ
ത്്ിത്്്ടങ്്ിയിട്്്ണ്്്.പലചര
ക്്്,മലക്്റിത്ടങ്്ിയകച്്വട
ക്്ാരം്സാധനങ്്ള്്ക്ട്ത
ല്്കറ്്്്ക്്്ണചയ്്ാന്്പേ്മംത്ട
ങ്്ി.അത്്ംപിറന്്കൊണടപ്
ക്്ള്്ക്്്ംമാര്്ക്്റ്്്ലഭിക്്്ണമ
ന്്ാണ്പപ്തീക്്.ചിങ്്ംഒന്്ി
ന്പ്വിന്ആവേയ്ക്്ാര്്ബാ
ലരാമപ്രത്്് ഏണറയായിര്
ന്്്.
വീട്്്മ്റ്്ത്്്അത്്പ്്്ക്്ള
ങ്്ള്് ഒര്ക്്ാനം് കലയ്ാണ
ആവേയ്ങ്്ള്്ക്്്ം പ്ക്്ള്്
കതടിആള്കള്്എത്്്ണമന്്
കണക്്്ക്്്ട്്ലിലാണ്പ്വി
പണി.യാപത്ാസൗകരയ്ങ്്ള്
ണടക്റവം്തമിഴ്നാട്്ില്്നി
ന്്്ള്് സാധനങ്്ള്ണട വര
വം് വിപണിക്്് തിരിച്്ടിയാ
വ്ന്്്ണ്്്. ണോവിഡ് മാനര
ണ്്പപ്കാരംസാമ്െികഅ
കലവം്മറ്്്ംപാലിച്്ാണ്ആ
ള്കണളത്്്ന്്ത.്

ടെമ്്ീന്്ക്ഷിടയതകരത്്്ടോവിഡ്
ണോച്്ി:ണോവിഡിണനത്ടര്്ന്്്സം
സ്്ാനണത്്ണചമ്്ീന്്ക്ഷികമഖല
യക്്്് 308 കോടിര്പയ്ണടനഷ്്ം
സംഭവിച്്തായി പഠനം. ണചബന്്
ആസ്്ാനമായകകപദ്്്ഓര്ജലക്
ഷിഗകവഷണസ്്ാപനം(സിബ)ന
ടത്്ിയപഠനത്്ിലാണ്കോകഡ്ൗ
ണ്് നിയപന്്്ണങ്്ള്ണട ഭാഗമായി
സംസ്്ാനണത്് ണചമ്്ീന്് ഉതപ്ാര
നം ഗണയ്മായിക്റഞ്്ത്കണണ്്
ത്്ിയത.്12,000കപര്്ക്്്ണൊഴില്്
നഷ്്മാണയന്്്ംപഠനത്്ില്ണ്്്.
കോകഡ്ൗണ്് നിയപന്്്ണങ്്ള്്
കാരണം ഇന്്്യയ്ണട ണചമ്്ീന്് ഉ
തപ്ാരനത്്ില്്മ്ന്്വര്്ഷകത്്ക്്ാ
ള്്40േതമാനക്ത്ളംഇടിവ്ണ്്ാ

യിട്്്ണണ്്ന്്ാണ് കണക്്്ക്ട്്്ന്്
ണതന്്്സിബഡയറകറ്്്ര്്കോ.ണക.
ണക.വിജയന്്പറഞ്്്.ഇതില്ണട
യ്ള്്നഷ്്ം1.60ബിലയ്ണ്്അണമരി
ക്്ന്്കോളറാണ.്3144ണെകറ്്്റി
ലാണ്കകരളത്്ില്്ണചമ്്ീന്്ക്ഷി
നടക്്്ന്്ത.് ക്ഷിയില്ണടയ്ള്്
സംസ്്ാനത്്ിണന്്് േരാേരി വാ
ര്്ഷികണചമ്്ീന്്ഉതപ്ാരനം1500ട
ണ്്ആണ.്
വിത്്്,തീറ്്എന്്ിവആവേയ്ത്്ി
ന്ലഭിക്്ാത്്തം്ണൊഴിലാളികണള
കിട്്ാത്്തം്മ്ലംസംസ്്ാനണത്്
ണചമ്്ീന്്ക്ഷിമ്ന്്വര്്ഷകത്്ക്്ാ
ള്്30േതമാനംക്റഞ്്്.തയാണറ
ട്പ്്്കള്്പ്ര്്ത്്ീകരിച്്കേഷംആ

വേയ്ത്്ിന് വിത്്്ം തീറ്്യം് ലഭി
ക്്ാത്്തിനാല്്50േതമാനംകര്്ഷ
കര്്ക്ഷിയില്്നിന്്്പിന്്ിരിഞ്്്.
ക്ഷിത്ടങ്്ിയപലരം്കോഗവയ്ാ
പനംഭയന്്്പ്ര്്ണവളര്്ച്്ണയത്്്
ന്്ിതിന്മ്മ്്്വിളണവട്പ്്്നടത്്ി
യത്നഷ്്ത്്ിന്ആക്്ംക്ട്്ി.80രി
വസംകവണ്്ിടത്്്25േതമാനംക
ര്്ഷകരം്30രിവസത്്ിന്ള്്ില്്വി
ളണവട്ത്്്. 10േതമാനംകര്്ഷക
രാണ്80രിവസംക്ഷികാലാവധി
പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയത.്ക്ഷി,സംസ്
കരണം,വിതരണംഎന്്ീരംഗങ്്
ളില്്12,000കപര്്ക്്്ണൊഴില്്നഷ്്
മ്ണ്്ായത്വഴിയ്ള്്നഷ്്ം മാപത്ം
108കോടിര്പയാണ.്

യോട്്യംസവ്പ്നം
കാണ്ന്്്,പ്തിയയോകം
കോട്്യം:േബരിമലവിമാന
ത്്ാവളംനിലവില്്വന്്ാല്്
കനരിട്്്ംഅല്്ാണതയം്ആ
യിരക്്ണക്്ിന്ണൊഴിലവ
സരങ്്ള്്ഉണ്്ാവ്ണമന്്വി
ലയിര്ത്്ലില്് കോട്്യം.
സ്ഗന്്പര്വയ്ങ്്ളം്തനത്
കാര്്ഷികവിളകളം്ആകോ
ളവിപണിയികലക്്്അതികവഗംഎത്്ിക്്ാംസാധിക്്്ണമന്്ത്
പ്തിയകാര്്ഷികസംസ്കാരത്്ിനം്ത്ടക്്മാവം്.
ഇട്ക്്ിജില്്യിണലകാര്്ഷികഉതപ്ന്്ങ്്ള്്മ്തല്്കാഞ്്ിര
പ്്ള്്ികമഖലയിണലഅപ്ര്്വപഴവര്്ഗങ്്ള്്ക്്്വണരകയറ്്്മതി
സാധയ്തയ്ണ്്്.പന്്ളണത്്യം്തിര്വല്്യിണലയം്േര്്ക്്ര,സം
സ്കരിച്്ചക്്ഉതപ്ന്്ങ്്ള്്,ത്ടങ്്ിയവയക്്്്ഗള്്ഫ്-യ്എസ്
വിപണിയില്്താതപ്രയ്കമണറയാണ.്വള്്ംകളിയം്പടയണിയം്
വികരേവികൊരസഞ്്ാരികണളഇവിണടണയത്്ിക്്്ം.തീര്്ഥാടക
ര്മായ്ള്്ചാര്്കട്്ഡ്വിമാനങ്്ള്്വന്്ാല്്ആതിഥയ്വയ്വസായം
(കോട്്ല്്,കോംകസ്്്്,റകറ്്്്റന്്്്കമഖല)ണമച്്ണപ്്ടം്.ണചലവ്ക്
റഞ്്മികച്്ചികിത്്നല്്ക്ന്്സ്പ്്ര്്സ്ണപഷയ്ല്്റ്്ിആശ്പ
പത്ികണളകോര്്ത്്ിണക്്ിണമഡിക്്ല്്ട്റിസമാണ്മണറ്്ര്സാ
ധയ്ത.പച്്മര്ന്്്കള്ണടലഭയ്തഉറപ്്ാക്്ിആയ്ര്്കവരത്്ിണന്്്
സാധയ്തയികലക്്്ംകവരിറക്്ാം.

ടവസപ്യക്്്്ം
അപപ്ീലിയയക്്്്ം
ഓണംഓഫറ്മായി
പിയാജിയോ
ണോച്്ി: ണവസപ്യക്്്്ം അപപ്ീലിയ
യക്്്്ം, പിയാജികോഇന്്്യ, പപ്കത്യക
ഓണംഓഫര്് പപ്ഖയ്ാപിച്്്. കകരളത്്ി
ണലഡീലര്്ഷിപ്്്കളില്്നിന്്്ണവസപ്
യം്അപപ്ീലിയയം്വാങ്്്കപ്്ള്്6700
ര്പ വണരയ്ള്് നിര്്ബന്് ഇനഷവ്റ
ന്്സ്സൗജനയ്മായിലഭിക്്്ം.ഈഓഫ
ര്് പ്ത്തായി അവതരിപ്്ിച്് ണവസപ്
ണഫയ്സ്ലിഫറ്്്്എസഎ്ക്സഎ്ല്്,വി
എക്സഎ്ല്്അപപ്ീലിയ160,125,പ്തി
യഅപപ്ീലിയകറ്്്്ം125ത്ടങ്്ിഎല്്ാ
കോഡല്കള്്ക്്്ംലഭിക്്്ം.
ണവസപ്എസഎ്ക്സഎ്ല്്, വിഎക്
സഎ്ല്്കപ്േണിയ്ണടപപ്ധാനസവികേ
ഷതകള്് സാകങ്്തികമായി മ്ന്്ിട്്്നി
ല്്ക്്്ന്്കോകോകോക്്്ഫ്ള്്സ്്്്ീല്്
കോഡി,പപ്സരിപ്്്ള്്പത്ീകകട്്്കോഡി
കളര്്,ആന്്്ികോക്്്കപ്ബക്്ിങ്സിസ്്്്ം/
ടവ്ിന്്കോട്്്കാലിപര്്ഡിസ്ക്കപ്ബകക്്

ട്ക്ടിയകംബബന്്ഡ്കപ്ബക്്ിങ്സി
സ്്്്ംഎന്്ിവയാണ.്പ്ത്തായിമ്ഖംമി
ന്ക്്ിയണവസപ്കോഡല്കളില്്പക്ിസ്്്്
ല്് ഇല്മികനഷന്് എല്്ഇഡി ണെഡ്
ബലറ്്്,മധയ്ഭാഗത്്ായിഇന്്്കപ്ഗറ്്്ണച
യത്കഡബടംറണ്്ിങ്ബീംബലറ്്്,യ്
എസബ്ിണോബബല്്ചാര്്ജിങ്കോര്്ട,്
ബ്ട്്്ബലറ്്്എന്്ീസവികേഷഫീച്്റ്ക
ളം് ഉള്്ണപ്്ട്ത്്ിയത്ബസ്്്്ലിണൊപ്്ം
ക്ട്തല്്സൗകരയ്വം്ക്ടിനല്്ക്ന്്്.
പ്തിയഅപപ്ീലിയകപ്േണിയില്്വര്
ന്്ത്ണോതിപ്്ിക്്്ന്്എസആ്ര്് 160,
എസആ്ര്്125,സ്കറ്ം്125എന്്ിവയി
ലം്പ്ത്തായിഅവതരിപ്്ിച്്ഡിസ്ക്
കപ്ബക്്്,ഡിജിറ്്ല്്ക്്സ്്്്ര്്ഉള്്ണപ്്ട്ന്്
കോഡല്കള്മാണ.്ഈപപ്കത്യകഓഫ
ര്്കകരളത്്ിണലഎല്്ാണവസപ്,അപപ്ീ
ലിയഡീലര്്ഷിപ്്്കളിലം്2020ഓഗസ്്്്്
31വണരലഭയ്മാണ.്

ഓണവിപണിഉണര്്ന്്്
കോട്്യം: ഓണക്ക്ടിക്്ായിത്ണിക്്ടകള്്
പ്തിയകറ്്്്ക്്്ഇറക്്ിയകപ്്ളപണിക്്്ലി
യില്്ഇളവ്പപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്കയാണ്ജവ്ല്്റിക
ള്്.കര്്ഷകര്്ക്്്ംഓണവിപണിപപ്തീക്്കയക്
ന്്്ണ്്്.സംസ്്ാനാന്്രയാപത്കള്്ക്്്നിയപന്്്
ണങ്്ള്ണണ്്ങ്്ിലം് ഓണവിപണി സജീവമാ
ക്്ാന്് വയ്ാപാരസ്്ാപനങ്്ള്് കനരകത്് ഒര്
ക്്ംത്ടങ്്ിയിര്ന്്്.ഓര്്ഡര്്നല്്കിയതിന
ന്സരിച്്്സംസ്്ാനത്്ിന്പ്റത്്്നിന്്്വ
സപ്ത്ങ്്ളടക്്മ്ള്്സാധനങ്്ള്്കടകളില്്എ
ത്്ിയിട്്്ണ്്്.ചിലജവ്ല്്റികള്്പണിക്്്ലിയില്്
50%വണരഇളവം്പപ്ഖയ്ാപിച്്്.ജില്്യ്ണടമറ്്ിട
ങ്്ളിലം്സമാനഇളവ്കള്്പപ്ഖയ്ാപിച്്ിട്്്ണ്്്.

നാടെങ്്്ംഖാദിഓണം

ഓണക്്്ലകള്്വിപണിയിലലക്്്
കര്്ഷകര്്ക്്്പര്തീക്്യായിഓണവിര

ണിയിലേക്്്ള്്ലേപത്്്ക്്്േകള്ടെവിള
ടവട്പ്്്ത്െങ്്ി.കര്്ഷകര്്ലേപത്്്ക്്്േ
കള്്ടവട്്ിത്്്െങ്്ി.കര്്ഷകരില്്േിന്്്
ഓണക്്്േകള്്ലേരിട്്്വാങ്്ാന്ള്്ഒ
ര്ക്്ങ്്ള്് വയ്ാരാരികള്് ത്െങ്്ി. പ്റ
ത്്്േിന്്്ള്്രച്്ക്്റിവരവ്ക്റഞ്്
ലോടെേിതയ്ച്്ത്്യിലേക്്്ംപര്ാമീണക
ര്്ഷകരില്്േിന്്്ലേരിട്്്വിളകള്്ലേഖരി
ക്്്ന്്്ണ്്്.
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അതിഥിസത്്ഴിൊളിയ്സെമരൾക്്്
െർവരൊശാെരരീക്്യിൽറാങ്്്
നോച്്ി:െഹാത്്ാരാന്്ിസര്്ൈേലാശാല
ബിഎഹിസ്്്്റിആര്്ക്്ികോളജിയില(കോ
ഡല്്രണ്്്)ഒന്്ാംറാക്്്അതിഥിനത്്ഴിലാ
ളിയ്നെെേൾ്്ക്്്.നപര്മ്്ാവ്ര്്ൊര്്കത്്
െകോനളജ്ൈിദയ്ാര്്ഥിപായല്്ക്ൊരിയാ
ണ്ഈകനട്്ംേവൈരിച്്ത.്ബിഹാര്്നേ
യക്പ്്ര ജില്്യിനല കോസായെ്തി നര്ാെ
ത്്ില്്നിന്്്ള്് നപ്കോദക്്ൊര്്-ബിന്്്കദ
ൈി ദമ്്തിൊര്നെ െേളാണ്പായല്്.എറ
ണാക്ളം േങ്്രപ്്െിയിനല ൈാെേൈീട്്ിലാ
ണ്താെസം.നാല്ൈയസ്ള്്കപ്്ഴാണ്പായല്്ക്ൊരിസ
കോദരങ്്ൾ്്ക്്്ം ൊതാപിതാക്്ൾ്്ക്്്നോപ്്ം കേരളത്്ി
നലത്്ിയത.്നപ്കോദ്ക്ൊര്്ഒര്നപയി്്്്േെയിനലജീൈന
ക്്ാരനാണ.്മ്ന്്്െക്്നളയം്കൊറ്്്ന്്ത്ൈളനരബ്ദ്്ിമ്
ട്്ിയാണ.്പ്്സ്ട്95ശതൊനംൊര്്കക്്നെയാണ്പായല്്ജ
യിച്്ത.്ബിര്ദപഠനംസാമ്്ത്്ിേപരാധീനതമ്ലംഇെ
യക്്്്മ്റിയ്നെന്്ഘട്്നെത്്ിയകപ്്ൾ്്കോനളജിന്്്പിന്്്
ണലഭിച്്്.സകോദരന്്ആോശ്സവ്ോരയ്സ്്ാപനത്്ില്്
ജിഎസെ്ി.ൈിഭാരത്്ില്്കോലികോക്്്ന്്്.സകോദരിപല്്
ൈിക്ൊരി രണ്്ാം ൈര്്േബിര്ദ ൈിദയ്ാര്്ഥിയാണ.് നജഎ
ന്്യ.്ല്്പി.ജിനെയ്്ണനെന്്ാണ്പായല്്ക്ൊരിയ്നെആ
നര്ഹം.

നോച്്ി:നോച്്ിനകോരപ്്കറ
േനിലഖജനാവ്നോള്്യെി
ക്്്ന്്്നൈന്്്ഓഡിറ്്്റികപ്്ര
ട്്്.ൊനവ്ലരശീത്ഉപകോരിച്്്
ള്്പണപ്്ിരിൈിലതട്്ിയത്ല
ക്്ങ്്ൾ. കോരപ്്കറേനില
ഗ്ര്തരൊയസാമ്്ത്്ിേനേ്
െകക്്ട്നെന്്തായി നതളിയി
ക്്്ന്്ഓഡിറ്്്റികപ്്രട്്്പ്റ
ത്്്.േഴിഞ്്ദിൈസംനപ്സിദ്്ീ
േരിച്് 2018-19 ൈരേനത്്
കോക്്ലഫണ്്്ഓഡിറ്്്റികപ്്
രട്്ിലാണ് ഗ്ര്തരൊയ നേ്െ
കക്്ട്േൾേനണ്്ത്്ിയിട്്്ള്്
ത.്ഓണവലനനിക്തിപിരി
വ്നെപ്്ാക്്ാത്്തിനാലനര
രസഭയിനലസിംഹഭാരംതന
ത്ൈര്ൊനവം്ബിലേലകറ്്്
രൊരമ്കഖനൊനവ്ലരശീത്
ഉപകോരിച്്ാണ്നിക്തിപി
രിക്്്ന്്ത.്
കോെിക്്ണക്്ിന് ര്പയ്

നെപിരിൈിലൈലിയകൊതില്
ള്്നേ്െകക്്ട്േളാണ്ഓഡിറ്്്
ൈിഭാരം ച്ണ്്ിക്്ാണിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്രശീത്ബ്ക്്്േള്നെ
അച്്െി മ്തല ഓഡിറ്്് ൈകര
യം്അതിന്കശേമ്ള്്പരി
പാലനവം്ൈളനര,ഗ്ര്തരൊ
യഅലംഭൈൊണ്പ്ലരത്്ി
യിര്ന്്ത.്
ഇത്മ്ലംപണാപഹരണം

ഉൾനപ്്നെയ്ള്് സംഭൈങ്്ൾ
നിരന്്രംഉണ്്ാേന്്്.ൈരേ
ങ്്ൾക്്്മ്നപ്ഓഡിറ്്് പരി
കോധനേഴിഞ്്തം്േയ്ാന
സല നെയ്്നപ്്ട്്ത്ൊയ രശീ
ത്േൾകൊലം്ഇത്്രത്്ില
നിക്തിപിരിൈിനായിദ്ര്പ
കോരം നെയത്് പണാപഹര
ണംനെത്്ിയതായി ഓഡിറ്്്
ൈിഭാരംേനണ്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.െ
ട്്ാകഞ്്രിൌണഹാൾ,േലൈ
ത്്ിേമ്്്യ്ണിറ്്ിഹാൾഎന്്ി
ൈയിനലബ്ക്്ിങ്രജിസ്്്്റില
ൈയ്ാജ രശീത് നമ്്ര എഴ്തി

കെരത്്് നാലര ലക്്ം ര്പ
അപഹരിച്്തം് റികപ്്രട്്ില
സ്െിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ഓഡിറ്്്ോല
യളൈില ഉപകോരിച്് രശീത്
ബ്ക്്്േൾ ഓഡിറ്്് ൈിഭാരം
അധിക്തര പരികോധനക്്്
ആൈശയ്നപ്്നട്്ക്്ിലം്അൈന
ലേിയില്്ാനയന്്്ഗ്ര്തരആ
കോപണവം് ഉന്്യിച്്ിട്്്ണ്്്.
നരരസഭയിനലൈിൈിധൈിഭാ
രങ്്ള്നെനപ്ൈരത്്നങ്്ള്നെ
കെലകോട്്സംൈിധാനംഫല
നപ്ദൊയിനെപ്്ിലാക്്്ന്്ോ
രയ്ത്്ിലൈലിയകൊരായെ്യാ
ണ്ഓഡിറ്്്ൈിഭാരംനിരീക്്ി
ച്്ിട്്്ള്്ത.്ൈിൈിധൈക്പ്്്േൾ
തമ്്ില്ള്് എകോപനെില്്ാ
യെ്യം്, ആഭയ്ന്്ര നിയനന്്്

ണത്്ില്ള്്കൊരയെ്യം്ച്
ണ്്ിക്്ാണിച്്ിട്്്ണ്്്. ൈസത്്
നിക്തി ഡിൊ്്്് േലക്്ന
ക്െിശിേഎന്്ിൈയ്നെൈിൈ
രങ്്ൾകരഖനപ്്ട്ത്്്ന്്രജി
സ്്്്രഒന്്്ംകൈണ്്ൈണ്്ംപരി
പാലിക്്്ന്്ില്്.
ബില േലകറ്്്രൊര താല

ക്്ാലിേൊയി ഉപകോരിക്്്
ന്്ഹാ്്്്ബ്ക്്്േനളയാണ്
നരരസഭേണക്്്േൾതയാ
റാക്്്ന്്തിനായി ആനശ്യി
ക്്്ന്്ത.്അതിതിനാലനിക്
തികോരച്്േനണ്്ത്്ാനം്ത
െയാനം് നരരസഭയക്്്് േഴി
യ്ന്്ില്്.ൈനേിെനേട്്ിെസമ്
ച്്യങ്്ൾഉള്് നോച്്ിനരര
ത്്ിലൈര്ൊനകന്ശാതസ്േ

ൾ ോരയ്ൊയി ൈിനികോരി
ക്്ാനേഴിഞ്്ിട്്ിനല്്ന്്്ംഓ
ഡിറ്്്റികപ്്രട്്ിലആകോപണ
മ്ണ്്്.ബാക്്ില നിന്്് േളക്്
ന ആോനത െെങ്്്ന്് നെ
ക്്്േള്നെ ത്േ ബന്്നപ്്ട്്
പാരട്്ിയില നിന്്്ഈൊക്്ി
യിട്്ില്്ാനയന്്്ൊനത്െല്്െെങ്്ി
യനെക്്്േൾഅക്്ൗണ്്ില
കരഖനപ്്ട്ത്്്ന്്്െില്്.ഇത്്
രംനേ്െകക്്െില്നെകോരപ്്കറ
േന ൈനത്േയാണ് നഷ്്ൊ
യത.്ബാക്്ിലനിന്്്ംപിനൈ
ലിക്്്ന്്ത്േേൾേയ്ാേ്ബ്
ക്്ിലഉൾനപ്്ട്ന്്്െില്്.ഇത്
മ്ലംപിനൈലിക്്്ന്്ത്േേ
ൾഎങ്്ിനനൈിനികോരിക്്്
ന്്്നൈന്്്ംൈയ്ക്്െല്്.ഈത്
േേൾ ൈിനികോരിച്്തിന്്്
ൈൗച്്റ്േൾഓഡിറ്്്ഡിപ്്ാരട്്്
നെ്്്ിന്സെരപ്്ിച്്ിനല്്ന്്്ംറി
കപ്്രട്്ില്ണ്്്.
നരരസഭയക്്്്69ബാക്്്അ

ക്്ൗണ്്്േളാണ്ള്്ത.്ബാക്്്
ബ്ക്്്ംപാസ്ബ്ക്്്ംതമ്്ി
ല ൈയ്ക്്ൊയ രീതിയില ഒ
ത്്് കോക്്ിയിട്്ില്്. ഓഡിറ്്്
ഡിപ്്ാരട്്്നെ്്്ിന്പാസ്ബ്ക്്്
ൊനത്ൊണ് സെരപ്്ിച്്ിര്ന്്്
ള്്്. കേരള മ്നിസിപ്്ാലിറ്്ി
ആകറ്്്് നപ്ോരം തയാറാക്്്
ന്്ൈാരേിേധനോരയ്പനത്ി
േേൗണസില അംരീോര
ത്്ിന്കശേംജ്ണആദയ്ൈാ
രത്്ിനേംഓഡിറ്്ിങ്്ിംരിന്
സെരപ്്ിക്്ണനെന്്ാണ് നിെ
യം.എന്്ാലഅതം്നോച്്ി
നകോരപ്്കറേനോറ്്ിലപറ
ത്്ി.
ആൈശയ്ൊയ ഫയല്േൾ

വേൊറാകോകോദയ്ങ്്ൾക്്്
ൈയ്ക്്ൊയഉത്്രങ്്ൾനല
ോകോ തയാറാൈാത്്തം്
സംശയേരൊനണന്്ാണ് ഓ
ഡിറ്്് റികപ്്രട്്്ച്ണ്്ിക്്ാട്്്
ന്്്.

കടൃിമവളൃൃകൃൃാെം
രരിഹരിയകൃൃൃണം

പറവ്ര:ൊസങ്്ളായിഅ
ന്ഭൈനപ്്ട്ന്്ക്െിനൈള്്
ക്്ാെം പരിഹരിക്്്ൈാന
അെിയന്്ിര നെപെിേൾ
സവ്ീേരിക്്ണനെന്്ആൈ
ശയ്വ്ൊയിൈെകക്്ക്്രപ
ഞ്്ായത്്ിനലപാലയ്ത്്്ര്
ത്്്നിൈാസിേൾജലഅ
കൊറിറ്്ി അസിസ്്്്്്്് എ
കസ്ി എഞ്്ിനീയരക്്് നി
കൈദനംനലേി.കദശീയപാ
തക്്െിയില്നെേെന്്്കൊ
ക്ന്്400എംഎംനപ്ികോ
വപപ്്്ോലപ്്ഴക്്ത്്ാല
ഇെക്്ിെക്്് നൊട്്്ന്്ത്പ
തിവ്സംഭൈൊണ.്ഇത്മ്
ലംദിൈസങ്്കോളംൈെകക്്
ക്്ര,െിറ്്ാറ്്്േരപഞ്്ായ
ത്്്േളിനലജനങ്്ൾക്െി
നൈള്്ംേിട്്ാനതദ്രിതക്്
യത്്ിലാകം്. തീരകെഖല
കോട് കെരന്്്േിെക്്്ന്്
ഈനപ്കദശനത്്ജലാശയ
ങ്്ൾഉപ്്്രസംേലരന്്താ
യതിനാലജലഅകൊറിറ്്ി
യ്നെനൈള്്ൊണ്ഏേആ
ശയം. കൈനലക്്ാലംൈര്
ന്്കൊനെക്െിനൈള്്ക്്ാ
െംര്ക്്ൊോനസാധയ്ത
യ്ള്്തിനാലഉെനനപ്ശന്
പരിഹാരം ോണണനെ
ന്്്ംനികൈദനത്്ില്ണ്്്.

പൃരസക്ാര
വിൈരണം

പറവ്ര:വേതാരംനൈല
നഫയരനോവസറ്്ിയ്നെ
കനത്തവ്ത്്ില  വേതാ
രംമ്സ്ലീംജൊഅത്്ിനല
എസഎ്സഎ്ലസി,പ്്സട്്
ൈിജയിേൾക്്്ൈിദയ്ാഭയ്ാസ
പ്രസേ്ാര ൈിതരണവം്
വരഡനസ് ക്്ാസം് നെ
ത്്ി.നോൈിഡ്ൊനദണ്്
ങ്്ൾപാലിച്്്നെന്്നൈര
െവ്ലെീറ്്ിങ്്ിലനപ്സിഡ്്്്
ൈി.ബി.അേറഫ്അധയ്ക്്
ത ൈഹിച്്്. േരിയര ഗ്ര്
വം്േൗണസിലറ്ൊയഇ
നബ്ാഹിംബാബ,്സിൈില
സരൈീസ്റാക്്്കജതാവ്ആ
േിഖ്അലി എന്്ിൈര ൈി
ദയ്ാരഥിേള്ൊയി സംൈദി
ച്്്. നേ.എ.അലി ഹാജി,
നേ.ഐ.ബാൈ,അഡവ്.െന
സ്രഅലി,അനൈരവേ
താരം,നേബീരബക്്രഎ
ന്്ിൈരസംസാരിച്്്.

ോലാലയ
പരൃൈിേഠ്നാമെ

പറവ്ര: പറവ്ര ഈഴൈ
സൊജംപറവ്ത്്റനശ്ീക്
ൊരെംരലംകക്്നത്ംപ്നര
നിരമ്്ിക്്്ന്്തിന്്് ഭാര
ൊയി കക്്നത്ാക്്ണത്്ില
നിരമ്്ിച്്ബാലാലയത്്ില
ൈിനര്ഹ നപ്തിേഠ്ാ നാനള
നെക്്്ം. കക്്നത്ം തനന്്്ി
നെറായിപ്ര്കോത്്െന
തനന്്്ിയ്നെമ്ഖയ്ോരമ്്ിേ
തവ്ത്്ിലഇന്്്രാൈിനലര
ണപതിഹൈനക്ത്നെെെ
ങ്്്േൾ ത്െങ്്്ം. പരിനര്
ഹം, തതവ്കോെം, അന്
ജ്്ാേലശാഭികേേം,
വൈേിട്്്നപ്ദാസശ്ദ്്ി,ജീ
ൈേലശം,െണ്്പശ്ദ്്ി,േ
ലശംഎഴ്ന്്ള്്ിപ്്്, െണ്്
ലപ്ജ, ആരാധന, അധി
ൈാസകോെംഎന്്ിൈനെ
ക്്്ം. നാനള രാൈിനല പ
ത്്ിന്ബാലാലയനപ്തിേഠ്
നെക്്്ം.എസ്സിഷോരചൃൃ
പരൃഖയൃാരനഷോഗം

ത്പ്്്ണിത്്്റ: ബിനജപി
എസ്സികോരച്്ത്പ്്്ണി
ത്്റ െണ്്ലംേമ്്ിറ്്ി നപ്
ഖയ്ാപന കോരംബിനജപി
െണ്്ലം നപ്സിഡ്്്് നശ്ീ
ക്്്ട്്ന ത്ണ്്ത്്ിലിന്്്
അധയ്ക്്തയില കെരന്്്.
നപ്സിഡ്്്് ൈി.ൈി.അജയ
ന,ജനറലനസനേ്ട്്റിസി.
എെനദ്്്ന, വൈസ് നപ്സി
ഡന്്്്ൊര പി.പി.സിബിന,
ബിസിരതന്മ്്നസനേ്ട്്റി
ൊരഎസ.്സജിലാല,കന്പം
ദാസ,് നെ്േറര െകോജ.്ൈി
ത്െങ്്ിയൈനര നപ്ഖയ്ാപി
ച്്്.പ്തിയഭാരൈാഹിേനള
നശ്ീക്്്ട്്നത്ണ്്ത്്ിലോ
ളണിയിച്്്സവ്ീേരിച്്്.കോ
രത്്ിലൈച്്്ത്പ്്്ണിത്്
റമ്നിസിപ്്ാലിറ്്ിയ്നെേീ
ഴില പണിേഴിപ്്ിച്്ിട്്്ള്്
പ്തിയ കോപ്്ിങ് കോംപ്്
കസ്ിലപട്്ിേൈിഭാരത്്ി
ന്അരഹതനപ്്ട്്ആന്ക്
ലയ്ംഅട്്ിെറിച്്തില നപ്തി
കേധിച്്്എസ്സികോരച്്െ
ണ്്ലംേമ്്ിറ്്ിയ്നെകനത്
തവ്ത്്ില നപ്തികേധപരി
പാെിേൾക്്്ത്െക്്ംക്റി
ക്്്ൈാനതീര്ൊനിച്്്.ൈി.
ൈി.അജയന, സി.എ.െനദ്്്
ന,ബി.സി.നപ്ിനസ്ത്െങ്്ി
യൈരസംസാരിച്്്.

എറണാക്ളംകരലോഗത്്ിലന്്്ഓണംവിരണനംകഹ
ബിഈഡൻഎംരിഭപദ്ദീരംലൊള്ത്്ിഉദഘ്ാടനംലെയ്്്
ന്്്.സെീവ്ക്മാർരാലാഴി,സി.െി.രാെലോരാൽ,രി.രാമെ
പദ്്്ൻ,എ.ബാലലോരാലൻ,ലക.െനാർദ്്നൻ,ലക.വി.രി.ക്
ഷണ്ക്മാർ,ആലപ്്ാട്്്മ്രളീധരൻ,ലക.രി.ലക.ലമലോൻ,
സ്ധക്ഷണ്ക്മാർത്ടങ്്ിയവർസമീരം.

മഹാത്്ഗാന്്ിയ്ണിലവ
ഴസ്ിറ്്ിബിഎസ്സികംരയ്്
ട്്ർകസൻസ്രരീഷ്്യിൽ
നാലാം റാങ്്് ലനടിയഐ
ഷ.എം.എ, ലൊച്്ിൻ യ്
ണിലവഴസ്ിറ്്ിക്്് സമീരം
മല്ണ്പ്്ിള്്ിനഗറിൽരി.
എം.അഷറഫിലന്്് (റിട്്.
ലൊലീസ്സബ്ഇൻസല്ര
കറ്്്ർ) യം്, ഷാമിലയ്ലട
യം്മകളാണ.്

അക്്ൊലി:മ്ക്്ന്്്ര്്,ത്റവ്
ര്് നര്ാെപഞ്്ായത്്്േനളബ
ന്്ിപ്്ിക്്്ന്്ആറാട്്്പ്ഴയ്
നെപ്നര്ദ്്ാരണനപ്ൈര്്ത്്ി
േൾ്്കോജി.എം.കോണ്്എംഎ
ല്്എഉദഘ്ാെനംനെയത്.്ആ
റാട്്്പ്ഴ േെൈില്് നെന്് െെ
ങ്്ില്് ക്ല്ക്്് പഞ്്ായത്്്
നപ്സിഡ്്്്പി.െി.കൊൾ്്അധയ്
ക്്ത ൈഹിച്്്. മ്ക്്ന്്്ര പ
ഞ്്ായത്്്നപ്സിഡ്്്്ജയാരാ
ധാക്േണ്ന, ത്റവ്ര  പ
ഞ്്ായത്്് നപ്സിഡ്്്് നേ.
വൈ.ൈര്്രീസ,്സില്്ൈിവബ
ജ,്ബെി.എം.ൈര്്രീസ,്കന്രസി
റാകഫല്്, എല്്സി ൈര്്രീസ,്
സിജ്ഈരാളി, നേ.പി.അയ്്

പ്്ന്്, നര്ാെപഞ്്ായത്്്സ്്ി
രംസെിതിഅധയ്ക്്ലീലാമ്്
കൊൾ്്,നേ.ൈി.ബിബീേ,്ൈിൈി
ധ േക്്ി കനതാക്്ളായ ഏ
ലയ്ാസ.്നേ.തരിയന്്, കോസ്
ൊെകശരി,നേ.എന്്.ൈിേ്ണ,്
സകത്്േ്പണിക്്ര്്എന്്ിൈ
ര്്നപ്സംരിച്്്.കോജി.എം.കോ
ണ്്എംഎല്്എമ്ന്്വേനയ
ട്ത്്്നെറ്േിെജലകസെനൈ
ക്പ്്്അന്ൈദിച്്11.70ലക്്ം
ര്പയ്നെ അെക്്ല പദ്്തി
യം്അക്്ൊലികല്്ക്്്പഞ്്ാ
യത്്് പദ്്തിയം് സംയ്ക്്
ൊയാണ്ആറാട്്്പ്ഴപ്നര്
ദ്്ാരണനപ്ൈരത്്ിേൾനിര്്ൈ
ഹിക്്്ന്്ത.്

നഗരെഭയിസെ30വാർഡ്രളിലം്
രോമിരോമര്ന്്്വിതരണം
അക്്ൊലി:നരരസഭയിലസരൈീസ്സഹേരണബാക്്്714
-ന്്്യം്   കോെികോആശ്പനത്ിയ്നെയം്സഹേരണ
കത്്നെ30ൈാരഡ്േളിലം്കോരനപ്തികോധകശേിൈരധി
പ്്ിക്്്ന്്തിന്ള്്െര്ന്്്ൈിതരണംനെത്്്ം.സഹേരണ
ബാക്്്ഓഡികറ്്റിയത്്ിനെന്്െെങ്്ിലബാക്്്നപ്സിഡ്്്്
എം.എസ.്രിരീേക്്ൊരനരരസഭാനെയരകപഴസ്ണഎം.
എ.കന്രസിയക്്്്കോെികോെര്ന്്്േൾവേൊറി.ൈരം്ദി
ൈസങ്്ളിലനരരസഭേൗണസിലരൊര്നെയം്ആകോരയ്
നപ്ൈരത്്േര്നെയം്കനത്തവ്ത്്ിലെര്ന്്്ൈീട്േളിലഎ
ത്്ിക്്്ം.ആകോരയ്ോരയ്സ്്ിരംസെിതിഅധയ്ക്്പ്േപ്
കോഹനസഹേരണബാക്്്ഡയറകറ്്്രകോരഡ്അംരങ്്
ളായകോബികോരജ,്വേറ്്നബന്്ി,നജറിനകോസ്െഞ്്
ളി,കോസക്ോനപള്്ിപ്്ാട്്്,പക്്ജംക്ൊരന,നരരസഭാേൗ
ണസികലഴസ്,്കോെികോനെഡിക്്ലഓഫിസരകോ.അല
കസ്്ൈരരീസ്ബാക്്്നസനേ്ട്്റിഇനൊരജ്സീനകൊെസ,്
നരരസഭാനസനേ്ട്്റിബീനഎസ.്ക്ൊരഎന്്ിൈരനപ്സംരി
ച്്്.

നോച്്ി: ജില്്യില ഇന്്നല
കോരംസ്്ിരീേരിച്്165നോ
ൈിഡ്ബാധിതരില155കപര
സമ്്രക്്ബാധിതര.ൈിൈിധ
ആശ്പനത്ിേളില നോൈിഡ്
സ്്ിരീേരിച്്്െിേിത്്യിലേ
ഴിയ്ന്്ൈര്നെ എണ്്ം 1812
ആയി.89കപരകോരമ്ക്്ി
കനെി.792കപനരക്െിപ്ത്
തായിൈീട്േളിലനിരീക്്ണ
ത്്ിലാക്്ി.നിരീക്്ണോല
യളവ്അൈസാനിച്്688 കപ
നരനിരീക്്ണപട്്ിേയിലനി
ന്ന്ഴിൈാക്്ി. നിരീക്്ണ
ത്്ിലഉള്്ൈര്നെആനേനയ
ണ്്ം  15764 ആണ.്ഇതില
13611 കപരൈീട്േളിലം് 190
കപരനോൈിഡ്നേയരനസ്്്
റ്േളിലം് 1963 കപര പണം
നോട്ത്്്പകോരിക്്ാവ്ന്്
സ്്ാപനങ്്ളില്ൊണ.് ൈിൈി
ധആശ്നപ്തിേളില/എഫഎ്
ലറ്്ിസിേളിലനിന്്്129കപ
നരഡിസെ്ാരജ്നെയത്.്

പറൃതൃ്ൃനിനൃ്ൃ
എതൃൃിയവര
1.നിലൈിലേളെകശ്്രിയിനല
സവ്ോരയ്സ്്ാപനത്്ിലകോ
ലിനെയ്്്ന്്നൈസ്്്്്ബംരാൾ
സവ്കദശി (19)2.ഉധംപ്ര സവ്
കദശി(21)3.ഉത്്രനപ്കദശ്സവ്
കദശി(29)4.നിലൈിലേളെകശ്്
രിയിനല സവ്ോരയ് സ്്ാപന
ത്്ിലകോലിനെയ്്്ന്്നൈസ്്്്്
ബംരാൾസവ്കദശി(40)5.നില
ൈിലേളെകശ്്രിയിനലസവ്ോ
രയ്സ്്ാപനത്്ിലകോലിനെ
യ്്്ന്്നൈസ്്്്്ബംരാൾസവ്കദ
ശി(36)6.ദാെനആനഡ്ഡയ്്
സവ്കദശി(30)7.നിലൈിലസൗ
ത്്് ൈഴക്്്ളനത്് സവ്ോരയ്
സ്്ാപനത്്ിലകോലിനെയ്്്
ന്്ഒഡിേസവ്കദശി(29)8.സി
ക്്പ്്്രില നിനന്്ത്്ിയ േി
പ്്ിംഗ്േമ്്നിജീൈനക്്ാരന
(27)9.ആന്ന്്ാനപ്കദശില നി
നന്്ത്്ിയ േിപ്്ിംഗ് േമ്്നി
ജീൈനക്്ാരന(31)10.ോരജ
യിലനിനന്്ത്്ിയആലങ്്ാട്
സവ്കദശി(51)

സമൃൃരകൃൃംവഴിഷോഗം
സൃൃിരീകരിചൃൃവര
11.ആയൈനസവ്കദശി(13)12.
ആയൈനസവ്കദശി(70)13.ആ
യൈനസവ്കദശിനി(14)14.ആ

യൈനസവ്കദശിനി(65)15.ആ
യൈന സവ്കദശിനി(56)16.ആ
ല്ൈസവ്കദശി(21)17.ആല്ൈ
സവ്കദശി (69)18. ഇെന്ക്ച്്ി
സവ്കദശി(38)19.എെക്്ാട്്്ൈയ
ലസവ്കദശി(32)20.എെക്്ാട്്്
ൈയലസവ്കദശിനി (31)21.എ
ര്ര സവ്കദശി(63)22.എര്ര
സവ്കദശിനി(39) 23. എറണാ
ക്ളംസവ്കദശിനി(24)24.ഐ
എനഎച്്്.എസ്സഞജ്ീൈനി
(25) 25.േട്ങ്്ല്രസവ്കദശി
(48) 26.േല്രക്്ാട് സവ്കദ
ശി(33)27.േല്്്രക്്ാട്സവ്കദ
ശിനി(1)28.ക്ന്്ത്്്നാട്പ
ട്്ിെറ്്ംസവ്കദശി(15)29.ക്ന്്
ത്്്നാട്പട്്ിെറ്്ംസവ്കദശിനി
(35) 30.ക്ന്്ത്്്നാട്സവ്കദ
ശിനി (22) 31.ക്ന്്ത്്്നാട്
സവ്കദശിനി (47)32.ക്മ്്ളം
സവ്കദശി(3)33.ക്മ്്ളംസവ്
കദശി (33)34.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്
കദശി (26) 35.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്
കദശി(23)36.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്കദ
ശി(57) 37.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്കദ
ശിനി(7)38.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്കദ
ശിനി(27)39.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്
കദശിനി(54)40.കോതെംരലം
സവ്കദശിനി(51) 41. െളിക്്ൈ
ട്്ം സവ്കദശി(32) 42.ച്രണി
ക്്ര സവ്കദശി(49) 43.നെല്്ാ
നംസവ്കദശി(13)44.നെല്്ാനം
സവ്കദശി(35)45.നെല്്ാനംസവ്
കദശി(59)46.നെല്്ാനംസവ്കദ
ശിനി(58) 47.കോണ കോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(10)48.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17)49.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി (16)50. കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(16)51.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17)52.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17)53.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(26)54.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(45)55.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(47)56.കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(12) 57. കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(13)58.കോണ കോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്

ര്ത്്ി(15)59. കോണ കോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(16) 60. കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17) 61. കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17) 62. കോണകോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17)63. കോണ കോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17)64. കോണ കോ
സക്ോകോയസ്്കോംപള്്്
ര്ത്്ി(17)65.തിര്ൈാണിയ്ര
സവ്കദശിനി(48)66.ത്ക്്ാക്്
രസവ്കദശി(31)67.കതൈരസവ്
കദശി(26)68.കതൈരസവ്കദശി
നി(50)69. കതൈര സവ്കദശി
നി(60)70.കൊപ്്്ംപെിസവ്കദ
ശി(37)71.കൊപ്്്ംപെിസവ്കദ
ശിനി(52)72.നാൈിേകസനഉ
കദ്ോരസ്്ന (19)73.നാൈിേ
കസന ഉകദ്ോരസ്്ന (20)74.
നാൈിേകസനഉകദ്ോരസ്്ന
(22)75.നാൈിേകസനഉകദ്ോര
സ്്ന (24)76.നാൈിേ കസന
ഉകദ്ോരസ്്ന(27)77.നാൈിേ
കസന ഉകദ്ോരസ്്ന (34)78.
നാൈിേകസനഉകദ്ോരസ്്ന
(38)79.നിലൈില േളെകശ്്രി
യിലകോലിനെയ്്്ന്്ഇട്ക്്ി
സവ്കദശി(23)80.നിലൈിലപ
ലാരിൈട്്നത്്സവ്ോരയ്സ്്ാ
പനത്്ില കോലി നെയ്്്ന്്
ആലപ്്്ഴസവ്കദശിനി(23)81.
നിലൈിലനൈണ്്ലയിലതാെ
സിക്്്ന്് കോട്്യംസവ്കദശി
നി(47)82.നിലൈില നൈണ്്ല
യിലതാെസിക്്്ന്്തിര്ൈന
ന്്പ്രംസവ്കദശിനി(23)83.നി
ലൈിലനൈണ്്ലയിലതാെസി
ക്്്ന്് ത്ശ്ര സവ്കദശി
നി(20)84.നിലൈിലനൈണ്്ല
യിലതാെസിക്്്ന്്പത്്നം
തിട്്സവ്കദശിനി(22)85.നനല്്ി
ക്്്ഴിസവ്കദശി(35)86.നനല്്ി
ക്്്ഴിസവ്കദശി(6) 87.പല്്ാരി
െംരലംസവ്കദശി(13)88.പല്്ാ
രിെംരലംസവ്കദശിനി(16)89.
പള്്ിപ്്്റംസവ്കദശി(42)90.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(20)91.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(34)92.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(39)93.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(49)94.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(50)95.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(55)96.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(64)97.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(66)98.പ
ള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(35)99.പ

165സൊവിഡ്ബാധിതരിൽ155രരർക്്്െമ്്ർക്്ം
ള്്്ര്ത്്ി സവ്കദശിനി (19)
100.പള്്്ര്ത്്ി സവ്കദശിനി
(2)101.പള്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി
നി (44) 102.പള്്്ര്ത്്ിസവ്
കദശിനി(59)103.പള്്്ര്ത്്ി
സവ്കദശിനി (8) 104.പ്ത്്ന
കൈലിക്്ര സവ്കദശി(15) 105.
പ്ത്്നകൈലിക്്ര സവ്കദശി
നി (39) 106.പ്ത്ക്്സവ്കദ
ശി(80)107.പ്ത്ക്്സവ്കദശി
നി(22) 108.കൊത്്ാനിക്്ാട്
സവ്കദശി(21)109.കോരട്്്നോ
ച്്ിസവ്കദശി(43) 110. കോരട്്്
നോച്്ി സവ്കദശിനി (42)
111.കോരട്്് നോച്്ി സവ്കദശി
നി(58)112.െഞ്്നപ്സവ്കദശി
(56) 113. െഞ്്നപ് സവ്കദശി
നി(25)114.െഞ്്നപ്സവ്കദശി
നി(35) 115.െട്്ാകഞ്്രിസവ്കദ
ശി(40)116.െട്്ാകഞ്്രിസവ്കദ
ശി(10) 117.െട്്ാകഞ്്രി സവ്കദ
ശി(27)118.െട്്ാകഞ്്രിസവ്കദ
ശി(44) 119.െട്്ാകഞ്്രിസവ്കദ
ശി(60) 120.െട്്ാകഞ്്രിസവ്കദ
ശിനി(27)121.െട്്ാകഞ്്രിസവ്
കദശിനി(14)122. െട്്ാകഞ്്രി
സവ്കദശിനി(17)123.െട്്ാകഞ്്
രി സവ്കദശിനി(46) 124.െട്്ാ
കഞ്്രിസവ്കദശിനി(49)125.മ്
ളന്്്ര്ത്്ിസവ്കദശി(29)126.
മ്ളന്്്ര്ത്്ി സവ്കദശി (34)
127. മ്ളന്്്ര്ത്്ി സവ്കദ
ശി(52)128.മ്ളന്്്ര്ത്്ിസവ്
കദശി(60) 129.മ്ളന്്്ര്ത്്ി
സവ്കദശിനി(3)130.മ്ളന്്്ര്
ത്്ിസവ്കദശിനി(30)131.മ്ള
ന്്്ര്ത്്ി സവ്കദശിനി (60)
132.മ്ളന്്്ര്ത്്ിസവ്കദശിനി
(9)133. മ്ക്്ന്്്ര സവ്കദ
ശി(49)134.രാെെംരലംസവ്കദ
ശി(52)135.ൈെവ്കോട്സവ്കദ
ശിനി(12)136.ൈെവ്കോട്സവ്
കദശിനി(39)137.ൈെവ്കോട്

സവ്കദശിനി(47) 138.ൈട്തല
സവ്കദശി(26)139.ൈട്തലസവ്
കദശി(27)140.ൈട്തലസവ്കദ
ശി(62)141.ൈാരനപ്്ട്്ിസവ്കദ
ശിനി(36)142.നൈകങ്്ലസവ്
കദശി(1)143.നൈകങ്്ലസവ്കദ
ശി(29)144.നൈക്ങ്ലസവ്കദ
ശി(4)145.നൈക്ങ്ലസവ്കദ
ശിനി85)146.വൈറ്്ിലസവ്കദ
ശിനി(30)147.വൈറ്്ിലസവ്കദ
ശിനി(36) 148.നിലൈില കെ
രാനനല്്്രില താെസിക്്്ന്്
എറണാക്ളംസവ്ോരയ്ആശ്
പനത്ിയിനലകോക്്ര(23)149.
നിലൈില നപര്മ്്ാവ്രിനല
സവ്ോരയ് ആശ്പനത്ിയില
കോലി നെയത്്ൈര്ന്് ആ
കോരയ് നപ്ൈരത്്േയായനാ
യക്ത്ട്അക്്ൊലിസവ്കദശി
നി(45)150.ത്ശ്്്രിലആകോ
രയ്നപ്ൈരത്്േയായപല്്ാരിെം
രലംസവ്കദശിനി(47)151.െട്്ാ
കഞ്്രിസവ്കദശിയായആകോ
രയ്നപ്ൈരത്്േ(47)152.കോ
തെംരലംസവ്കദശി(44)153.
തിര്ൈാണിയ്രസവ്കദശി(50)
154.ക്ന്്ത്്്നാട് പട്്ിെറ്്ം
സവ്കദശി(52)155.കോരട്്്നോ
ച്്ിസവ്കദശി(41)156.നിലൈില
േളെകശ്്രിയില  താെസിക്്്
ന്്ബീഹാരസവ്കദശി(38)157.
േല്്്രോട് സവ്കദശിനി (30)
158.പല്്ാരിെംരലം സവ്കദശി
(56)159.പാലാരിൈട്്ംസവ്കദശി
നി(21)160.എറണാക്ളത്്്
െിേിത്്നക്്ത്്ിയആലപ്്്ഴ
സവ്കദശിനി(35)161.മ്ക്്ന്്്
രസവ്കദശിനി(48)162.കോത
െംരലംസവ്കദശി(60)163.അ
ക്്ൊലിസവ്കദശി(37) 164.ത്
ക്്ാക്്രയില താെസിക്്്ന്്
ോസരകോഡ് സവ്കദശി
(26)165.ക്മ്്ളങ്്ിസവ്കദശി

എറണാക്ളംതിര്മലലഷ്്പത്ത്്ിൽനടന്്നിറപ്ത്്രിെടങ്്്.ലൊവിഡ്മാനദണ്്ങ്്ൾരാലി
ച്്്നടന്്െടങ്്ിന്ലഷ്്പത്ംതപത്്്ിഎസ.്പര്ീനിവാസഭട്്്,കവദികൻഡി.സ്ധീഷ്ഭട്്്,ലഷ്്പത്ംപട്
സ്്്്ികളായരി.രംഗദാസപര്ഭ,്ലക.ലെ.രാധാക്ഷണ്കമ്്ത്്്,രാമനാരായണപര്ഭ,്ലഷ്്പത്ംമണി
യംആർ.രാമെപദ്്്കമ്്ത്്്എന്്ിവർലനത്തവ്ംനൽകി.

കൊച്്ികൊർപ്്കേഷനിൽ
വൻസാമ്്ത്്ികകക്മകക്്ട്

ക്റ്്ക്്ാർസക്്തിരരരർശന
നെരെിെവ്ീരരിക്്ണം:എൽഡിഎഫ്
നോച്്ികോരപ്്നിനലക്ത്്ഴിഞ്്ഭരണൊണ്ഇത്്രം നേ്െ
കക്്ട്േൾക്്്ോരണൊയനതന്്്ം,ക്റ്്ക്്ാരനക്്തികരേരശന
നെപെിസവ്ീേരിക്്ാനതയാറാൈണനെന്്്ംഎലഡിഎഫ.്ൈിേ
യംെരച്്നെയ്്ാനായിനപ്കത്യേേൗണസിലൈിളിച്്്കെരക്്ണ
നെന്്്നപ്തിപക്്കനതാവ്നേ.നജ.ആ്്്ണിയം്എലഡിഎഫ്
പാരലനെ്്്റിപാരട്്ിനസനേ്ട്്റിൈി.പി.െനദ്്്നം്ആൈശയ്നപ്്ട്്്.ഓ
ഡിറ്്്റികപ്്രട്്്നപ്സിദ്്ീേരിച്്ാലഒര്ൊസത്്ിനേംനപ്കത്യേ
േൗണസിലൈിളിച്്്െരച്്നെയ്്ണനെന്്നിയെവം്പാലിക്്നപ
ട്ന്്ില്്.നിയെപരൊയഉത്്രൈാദിതവ്ങ്്ൾനിറകൈറ്്്ന്്തില
തിേഞ്്പരാജയൊയിരിക്്യാനണന്്്എലഡിഎഫ്ആകോപി
ക്്്ന്്്.

ആറാട്്്പ്ഴയ്സെപ്നര്ദ്്ാരണ
കര്വർത്്ിരൾആരംഭിച്്്

ഓഡിറ്്്റിലപ്ർ്ട്്ിലന്്്രകർപ്്്.

രായൽ.

അങ്്മാലിനഗരസഭയിലലഎല്്ാവാർഡ്കളിലലക്്്ംവിത
രണംലെയ്്്വാന്ള്്ലോമിലോമര്ന്്്സർവീസ്സഹകര
ണബാങ്്്പര്സിഡന്്്്എം.എസ.്ഗിരീഷക്്മാർനഗരസഭാ
ലെയർലരഴസ്ൺഎം.എ.ലപ്ഗസിയക്്്്കകമാറ്ന്്്.

സെകര്ട്്റിഹാജരായില്്:
രൗൺെിൽബഹളം
െരട:്നരരസഭയ്നെഅെിയന്്ിരകോരത്്ിലനസനേ്ട്്റി
ഹാജരായില്്.കോരംബഹളത്്ിലമ്ങ്്ി.ഈസെയംനസ
നേ്ട്്റിനയസംരക്്ിക്്ാനഇെത്പക്്ംരംരനത്്ത്്ിയത്
േൗത്േൊയി.െരെിനലഫ്്ാറ്്്നൊളിച്്ൈിേയത്്ിലസെീപ
ൈാസിേനളപറഞ്്്പറ്്ിക്്്േയം്,സരക്്ാരിലനതറ്്ായറി
കപ്്രട്്്നലക്േയം്,നരരസഭയിനലനതര്വ്നായക്്്നള
എബിസിപദ്്തി നപ്ോരംൈന്്്യംേരണംനെത്്ിയതില
നോട്ത്്്തീരക്്ാന്ള്്ത്േയക്്്്കൊലം്നസനേ്ട്്റിഒപ്്ി
ട്്്നലോത്്തിലഓണക്്ാലംഅട്ത്്ിരികക്്കോലിക്്
രപട്്ിണിയാകൈണ്്സ്്ിതിയാനണന്്്ംമ്നവൈസ്നെയ
രൊനക്െിയായആന്്്ണിആശാംപറമ്്ിലകോരംആ
രംഭിച്്കപ്്ൾ തനന്് നസനേ്ട്്റി ഹാജരാൈാതിര്ന്്തിനന
കോദയ്ംനെയത്്സംസാരിക്്്േയ്ണ്്ായി.ത്െരന്്്നെപ്്്
ൈരേനത്്പദ്്തിൈിഹിതംസരക്്ാരഅംരീേരിക്്ാത്്
തം്നസനേ്ട്്റിയ്നെേഴിവ്കേൊനണന്്്ം,നസനേ്ട്്റിനയൊ
റ്്ിമ്ഴ്ൈനസെയനസനേ്ട്്റിനയകൈണനെന്്്ൊൈശയ്മ്യര
ന്്കൊനെയാണ.്നസനേ്ട്്റിക്്്പിന്്്ണയ്ൊയിഇെത്പ
ക്്നത്്സിപിഎംേൗണസിലരൊരരംരത്്്ൈന്്ത.്നസ
നേ്ട്്റിനയനയന്്ല്്നരരസഭഉകദ്ോരസ്്നരകൊലം്ശരിയാ
യരീതിയിലനിയനന്്്ിക്്ാനഭരണേക്്ിേൾക്്ായിട്്ിനല്്
ന്്്ംനരരസഭാഭരണംതീരത്്്ംപരാജയൊനണന്്്ംൈാദി
ച്്കൊനെബഹളെയൊയി ൊറ്േയായിര്ന്്്.നസനേ്ട്്റിയി
ല്്ാത്്കോരത്്ിനലതീര്ൊനങ്്ൾനസനേ്ട്്റിഅംരീേരി
ക്്്കോഎന്്യ്ഡിഎഫിന്്്അംരങ്്ൾകോദിച്്തം്സഭ
യിനലബഹളത്്ിന്ആക്്ംക്ട്്്േയാണ്ണ്്ായത.്

വൃകൃൃതൈനടൃ്ൃ
പരൃൈിഷേധിചൃൃൃ
വൈപ്്ിന്്: കേനദ്്്ത്്ിന്്് ഇ
ഐഎേരട്ബില്്് പിന്്ൈലി
ക്്ണനെന്്ാൈശയ്നപ്്ട്്്യ്ത്്്
കോണ്്നര്സ് രാജീവ് രാന്്ി
യ്നെജന്്ദിനത്്ില്്ആഹവ്ാ
നംനെയത്വ്ക്്വതനെല്്
നപ്തികേധപരിപാെിജില്്ാനപ്
സിഡ്്്് െികറ്് ആ്്്ണി ഉ
ദഘ്ാെനം നെയത്.് യ്ത്്്
കോണ്്നര്സ് െണ്്ലം നപ്സി
ഡ്്്് നിതിന്് സി.ബി.അധയ്
ക്്തനായി. മ്ന്് നപ്സിഡ്്്്
ബിെല്് ബാബ,് യ്ത്്് കോ
ണ്്നര്സ് കനതാക്്ളായെകഹ
േ,്െന,്സനീേ,്സഞജ്,്േ
ണ്്ന്്എന്്ിൈര്്പനക്്ട്ത്്്.

മൃങൃൃിയഷോടൃ്ൃ
നീകൃൃണമെനൃ്ൃ
വൈപ്്ിന്്:മ്സരീസ്വപത്
േൈികോദസഞ്്ാര പദ്്തി
യ്നെഭാരൊയിത്റന്്പള്്ി
പ്്്റംകോട്്കോട്്്നജട്്ിക്്്സ
െീപം10ൈര്്േംമ്മ്്്മ്ങ്്ിയ
െത്്്യബന്്ന കോട്്് എട്
ത്്്ൊറ്്ണനെന്്്കോണ്്നര്സ്
(എസ)്വൈപ്്ിന്്ക്ല്ക്്്േ
മ്്ിറ്്ിആൈശയ്നപ്്ട്്്. നപ്സിഡ
്്്്പി.സി.പരകെശവ്രന്്അധയ്
ക്്നായി. ബിന്്് പരകെശവ്ര
ന്്, നജയ്സണ്് കോസഫ,്സ
ജിആ്്്ണി,ആ്്്ണിവേ
തക്്ല്്,നിേില്്.പിസിദ്്ാര
ഥ,്ശയ്ാംലാല്്,ഇല്്്യാസ,്കോ
ജന്്, ശക്്ര്് നായരമ്്ലം എ
ന്്ിൈര്്സംസാരിച്്്.

ആശൃരപൈൃികൃ്ൃ
മൃനൃൃിലൃൃധരൃൃണ
വൈപ്്ിന്്:അയ്്മ്്ിള്്ിആശ്
പനത്ിയില്് 24 െണിക്്്റം്
കോകറ്്്റ്നെകസൈനംകൈണ
നെന്്ാൈശയ്നപ്്ട്്്െത്്്യനൊഴി
ലാളികോണ്്നര്സിന്്്കനത്
തവ്ത്്ില്് ആശ്പനത്ിക്്് മ്
ന്്ില്് ധര്്ണനെത്്ി. പി.എ
ന്്.നിജികോന്് അധയ്ക്്നാ
യി. ൈി.എസ.്കോളിരാജ് ഉ
ദഘ്ാെനം നെയത്.്എ.എസ.്
ക്ട്്ന്്,ൈിജയകോഹന്്,എം.
എം.നപ്മ്ഖന്്, നേ.എം.നപ്സ്
ണ്്,എന്്ിൈര്്സംസാരിച്്്.
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പീയുസ്ഹേവാെയ
രിരുനാളിനുചോടിഹയേി
കവള്്റെ:ക്രിശ്മലവിശ്ദ്്പത്്ാംപീയ്സ്തദവാലയതിര്
നാളിന്കൊെിതയറി.കൊവിഡ്നപ്തിതോധനപ്വരത്്നങ്്ള്കെ
ഭാഗമായിആതോഷങ്്ളഒഴിവാക്്ിയാണ്മ്ന്്്ദിവസങ്്ളിലാ
യിതിര്നാളനെക്്്ന്്ത.്ഇെവകജനങ്്ളഭവനങ്്ളിലഅല
ത്്ാരഒര്ക്്ിഓണകലനായാണ്തിര്കരമ്്ങ്്ളിലപകങ്്ട്
ക്്ാനനക്മീകരണങ്്ളഒര്ക്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്തിര്നാള23ന്
സമാപിക്്്ം.

ക്രിശ്േലവിശ്ദ്്രത്്ാംരീയ്സ്കേവാലയതിര്നാളിന്ലോടികയറന്്്്.

കൊല്്ം: ഓണത്ത്െന്ബ
ന്്ിച്്്ഭക്്്യസിവില്്സകല്്
സ് തൊര്്പ്്തറഷകന്്്ആഭിമ്
ഖയ്ത്്ില്് പീരങ്്ി കമതാന
ത്്്ഓണച്്ത്്ത്െങ്്ി.എം.
നൗഷാദ് എം.എല്് എ ദീപം
കതളിയിച്്്.ഓണച്്ത്്കള്കെ
സംസ്്ാനതലഉദഘ്ാെനംമ്
ഖയ്മനത്്്ിപിണറായിവിജയന്്
ഓണ്്കലനായി നിര്്വ്്ഹിച്്
തശഷമാണ് ജില്്യില്് നപ്വ
ര്്ത്്നമാരംഭിച്്ത.് തമയര്്ഹ
ണികബഞ്്മിന്്ആദയ്വില്്പ്്
നനെത്്ി.കൊത്വിപണിയി
കല വിലക്്യറ്്ം പിെിച്്് നി
ര്്ത്്്കഎന്്ഉതദ്്ശതത്്കെ
ആരംഭിച്്ചത്്യില്്ഗ്തോപ
കരണങ്്ള്്ഉള്്പ്്കെയ്ള്്എ
ല്്ാ നിതത്യാപതോഗ സാധന
ങ്്ളം് തോര്്ട്്ിതൊര്്പ്്ികന്്്
തമല്്തോട്്ത്്ില്ള്് വിഷര
ഹിതപച്്ക്്റികളം്നയ്ായമാ
യനിരക്്ില്്ലഭിക്്്ം.ക്ടം്
ബനശ്ീഅെക്്മ്ള്്സര്്ക്്ാര്്

ഏജന്്സികളം്ചത്്യില്്ഭാ
ഗമാണ.് തൊവിഡ് തന്പാതട്്
തൊള്കള്്പാലിച്്്സാമ്ഹി
കഅകലംഉറപ്്്വര്ത്്ിയാ
ണ്ചത്് നപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്ത.്
കതര്്മല്്സ്കാനിംഗ്പരിതോ
ധനകളം് തിരക്്് ഒഴിവാവാ
ക്്ാന്് കൗണ്്ര്് സംവിധാന
ങ്്ളം്ഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.സിവി
ല്്സകല്്സ്ജില്്ാഡിതപ്്യി
കലപതിനതച്്ളംജീവനക്്ാ
ര്കെ തസവനവം്ഈ മാസം
31വകരത്െര്ന്്ചത്്യില്
ണ്്്.രാവികല10മണിമ്തല്്വ
കകിട്്് 6 വകരയാണ് നപ്വ
ര്്ത്്ിസമയം.കഡപയ്്ട്്ിതമയ
ര്്എസ്ഗീതാക്മാരി,ഡിവിഷ
ന്്കൗണ്്സിലര്്റീനകസബാ
സ്്്്്യന്്, താല്ക്്്സകല്്ഓ
െീസര്് ദീപ, സിവില്് സല്്
കസ്ജില്്ാഡിതപ്്മാതനജര്്
തോപക്മാര്് , തോര്്ട്്ിതൊ
ര്്പ് ജില്്ാ മാതനജര്് മധ്എ
ന്്ിവര്്പകങ്്ട്ത്്്.

പീരങുുിമമരാനതു്ു
ഓണചുുനുുതുടങുുി

സിവിൽ്്സകല്്സ്ലോല്്ംരീരങ്്ികേതാനത്്്ആരംഭിച്്ഓണ
ച്്ത്്യിലലരച്്ക്്േികറ്്്്ളിലലആേയ്വിൽ്്പ്്നകേയർ്്ഹണിലെ
ഞ്്േിന്കിറ്്്നൽ്്കിഎം.നൗഷാദ്എംഎൽ്്എനിർ്്വ്്ഹിക്്്ന്്്.

കവള്്റെ:കൊവിഡ്ഭീതിയ്യ
രത്്ിപനച്്മ്ട്്ിലവീണ്്്ംഅ
നധിക്തമത്്്യചത്്.കവള്്
റെ പഞ്്ായത്്ിലാകമാനം
കൊവിഡ് 19 പെര്്ന്്് പിെി
ക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ില്്നഗ്ാമ
പഞ്്ായത്്ികന്്് അധികാര
പരിധിയില നപ്വരത്്ിച്്ിര്
ന്്പനച്്മ്ട്കൊത്ചത്്യ്
കെ നപ്വരത്്നംനിറ്ത്്ിവ
ച്്ിട്്്മാസങ്്ളായി.ഈഅവ
സരം മതകലട്ത്്ാണ് അന
ധിക്തചത്്നപ്വരത്്ിച്്്വ
ര്ന്്ത.്കചറിയകൊല്്കവള്്

റെതോഡില്്പനച്്മ്ട്പ്ളിമ്
ട്ജംഗഷ്ന്സമീപംതോഡില്്
തമിഴ്നാെികന്്് ഭാഗത്്ാണ്
അനധിക്തചത്്നപ്വരത്്ി
ക്്്ന്്ത.്മത്്്യവം് പച്്ക്്റി
യം്വാങ്്ാനകൊവിഡ്നിര
തദ്്ശങ്്ള പാലിക്്ാകത തി
ക്്്ംതിരക്്്ംകാട്്ിഒത്്്ക്
ട്ന്്വരില്കെയാണ് കൊവി
ഡ്വയ്ാപനംനെക്്്ന്്കതന്്ാ
ണ്നാട്്്കാരിലഒര്വിഭാഗം
പറയ്ന്്ത.്
തമിഴ്നാട്ഭാഗത്്്ചത്്നപ്

വരത്്ിക്്്ന്്ത്കാരണംതക

രളകൊലീസിന്നിയനത്്്ിക്്്
ന്്തിലനിയമനപ്ശന്ങ്്ളഉ
ള്്തക്്വം്വയ്ാപാരികളമ്
തകലട്ക്്്ന്്്ണ്്്.
എന്്ാലനിയനത്്്ിക്്്വാന

അധികാരമ്ള്് തമിഴ്നാട്
കൊലീസ്കണ്്ഭാവംനെിക്്്
ന്്ില്് എന്്്ം നാട്്്കാര. ഏ
താനം്ദിവസങ്്ള്്ക്്്മ്ന്്പ്
പനച്്മ്ട്്ില്് തകരളാ കൊലീ
സ്സ്്ാപിച്്ിര്ന്്ബാരിതക്്
ഡ്കളസ്്ലകത്്വിവിധരാ
ഷ്്ീയ നപ്വര്്ത്്കര്്എട്ത്്്
മാറ്്ിയിര്ന്്്.

ചോവിഡുഭീരിയുയർതുുിപനചുുമുടുുിൽ
വീണുുുംഅനധികുരമതുുുയെനുു

നെയ്്ാർഡാംആദിവാസികോളെികളിൽ
നോവിഡിന്്്മറവിൽവയ്ാജവാറ്്്വയ്ാപകം
കാട്്ാക്്െ:കനയ്്ാരവനയ്ജീവി
സതങ്്തത്്ികല പ്രവിമല,
ചാക്്പ്്ാറ,കാരിക്്്ഴി,ക്ന്്
ത്്്മല,കതനമല,കൊമ്്ത്
െങ്്ിആദിവാസികസറ്്ിലകമ
ന്്്ില വയ്ാജ വാറ്്് വയ്ാപകം.
കസറ്്ില കമനറികല ഇെതോ
ഡ്കള അെച്്തം് കൊലീ
സം്എകക്സസം്വരാത്്
തിനാലം്വയ്ാജവാറ്്്കാരക്്്
അന്നഗ്ഹമാക്ന്്്.
ചാക്്പ്്ാറയിലഒര്താല

ക്്ാലികകചക്്്തൊസ്്്്്ംതാ
ലക്്ാലികതോറസ്്്്്വാച്്രമാ
രം്ഉണ്്്.താലക്്ാലികജീവ
നക്്ാര അവികെകത്് നാട്്്
കാരനായതിനാലഅത്വഴി
യം്പ്രവിമല,കാരിക്്്ഴിഎ
ന്്ിവിെങ്്ള വഴിയം് വള്്
ത്്ില്കെയം്ചാരയവം്ശര
ക്്രയം്യതേഷ്്ംകെന്്്തൊ
ക്ന്്തായിആണ്നാട്്്കാര
പറയ്ന്്ത.്രാനത്ിയിലം്പക

ലം്പ്റതമനിന്്്ംനിരവധി
വാഹനങ്്ള കസറ്്ിലകമന്്്ി
ലഎത്്്ന്്്എന്്്ംഏകത
ങ്്ിലം് വിധത്്ില ഒര് കറ
യഡ്് നെക്്്ന്്് ഉകണ്്ന്്റി
ഞ്്ാലഇവികെകത്്ചിലഉ
തദ്ോഗസ്്രം്വാച്്രമാരം്വാ
റ്്്കാകരഅറിയിക്്്ക പതി
വാണ്എന്്്ംനാട്്്കാരപറ
യ്ന്്്ണ്്്.അതതസമയംതോ
റസ്്്്്ഡിപ്്ാരട്്്കമന്്്്അറിയാ
കതആരക്്്ംകസറ്്ിലകമന്്്ി
ന്ള്്ില കെക്്ാന നപ്യാസ
മാണ.്അതിനാലആണ്ഇ
വികെകത്്വാരത്്കളപ്റം
തോകം അറിയാന കഴിയാ
കതവര്ന്്ത.്
രണ്്്ദിവസംമ്നപ്വയ്ാജ

വാറ്്ില ഏരകപ്്ട്്ിര്ന്്വകര
ജീവക്്ാരതകന്്പിെിക്ട്ക
യം് വാറ്്് ഉപകരങ്്ള ഉള
കപ്്കെപിെികച്്ട്ത്്്കാരിക്്്
ഴി കസക്്നഓെീസിലഎ

ത്്ിക്്്കയം് കചയത്.് ഇത്
തമലഉതദ്ോഗസ്്കരഅറിയി
ക്്ാകതസംഭവംഒത്ക്്ിതീര
ക്്്കയാണ്കചയ്തതായം്പ
റയകപ്്ട്ന്്്. വീണ്്്ം ഇവര

വയ്ാജവാറ്്ിലസജീവമായി.ക്
ൊകതകലഫ് ഭവന പദ്്തി
യിലആദിവാസികളക്്്വീട്
പണിക്്ായി ആവശയ്ത്്ില
ധികംമരങ്്ളമ്റിക്്്കയം്

അവതെികളമില്്്കളിലഅ
റ്പ്്ിക്്്കയം് കചയ്ത തശ
ഷംബാക്്ിവര്ന്്വവിലപ്്
ന നെത്്ാനം് സഹായിക്്്
ന്്്ണ്്്. വീട്പണിക്്ായി എ
ത്്്ന്്കജസിബികസറ്്ിലകമ
ന്്്ിലകെക്്ണകമങ്്ിലചില
ജീവനക്്ാകര കാതണണ്് വി
ധം കണ്്ില്്ങ്്ില വീട് പണി
യം്നെക്്ില്്ന്്്ംഇവിട്ത്്്
കാരപറയ്ന്്്.
നല്്രീതിയിലവനംകക

തയ്്റ്്ം നെന്്് വര്ന്്കണ്്
ന്്്ംഇത്ഉതദ്ോഗസ്്കരഅ
റിയിച്്ാലകകമെക്്്ഒത്ക്്ി
തീരക്്്കയാണ.്അധിക്തര
എനത്യം് തവഗം അതന്വഷ
ണംനെത്്ിനെപെിഎട്ക്്
ണകമന്്്ംകാെികനയം്ഇവി
ട്ത്്്കാകരയം്സംരക്്ിക്്
ണകമന്്ാണ്  ആദിവാസി
കസറ്്ിലകമന്്്ില്കളിലആള
ക്്ാരപറയ്ന്്ത്

15െകുുംവിെവരുനുുനിഹോധിരപുകയിെ
ഉതപുനുുങുുൾചൊെീസ്പിടികുടി
കര്നാഗപ്്ള്്ി:കൊെിയ്രി
ലവീട്്ിലരഹസയ്മായിസ്
ക്്ിച്്ിര്ന്്നിതോധിതപ്
കയിലഉതപ്ന്്ങ്്ള്കെവ
നതശഖരം കര്നാഗപ്്ള്്ി
കൊലീസ് പിെിക്െി .കൊ
ല്്ംസിറ്്ികൊലീസ്കമ്്ീഷ
ണരസി.നാരയണന്കിട്്ി
യ രഹസയ്വിവരത്്ികന്്്
അെിസ്്ാനത്്ിലകര്നാ
ഗപ്്ള്്ിഎ.സി.പിബി.തോ
പക്മാറികന്്് നിരതദശ
ക്ത്ത്െന്്്എസ.്എച്്്.ഒ.
എസ.്മഞജ്്ലാലികന്്്കറ
തനത്തവ്ത്്ില നെത്്ിയ
കറയഡ്ിലാണ്പ്കയിലഉ
ലപ്്ന്്ങ്്ള കകണ്്ട്ത്്
ത.്
കൊെിയ്രപ്ലിയ്രവ

ഞ്്ി വെക്്് ൊത്്ിമ മന
സിലില സ്ധീറികന്്് വീട്്ി
ലകാറിലം്,വീെിതോട്തച
രന്്കഷഡ്്ിലനിന്്്മായി
21,000പായക്റ്്്നിതോധി
തപ്കയിലഉതപ്ന്്ങ്്ളാണ്
കര്നാഗപ്്ള്്ികൊലീസ്പി
െിക്െിയത.്
പിെിക്െിയനിതോധിത പ്

കയിലഉത്പന്്ങ്്ളക്്്വിപ

ണിയില15ലക്്ത്ത്ളംര്
പവില വരം്.സ്ധീറികനഇ
തിന്മ്നപം്പലതവണഇ
ത്്രം നപ്വരത്്നങ്്ള നെ
ത്്ിയതിന്തൊലീസ്പിെിക്
െിയിട്്്ണ്്്.

വിദയ്ാരത്്ികളം്യ്വാക്്
ള്മാണ്ഇതികന്്്ഉപതോക്്
ക്്ള.സ്ധീരഒളിവിലാണ.്ഇ
യാളക്്ായി കൊലീസ് അ
തന്വഷണംഊരജ്്ിതമാക്്ി.
കറയഡ്ില കര്നാഗപ്്ള്്ി

എ.സി.പി.ബി.തോപക്മാര,
എസ.്എച്്്.ഒ.മഞജ്്ലാല,എ
സ.്ഐ.മാരായജയശങ്്ര,അ
തോഷയ്സ,്സമീരത്ക്യ,എ.
എസ.്ഐ.സദ്്ീപ,്സി.പിഒ,
രജീഷ്എന്്ിവരപകങ്്ട്ത്്്.

ലൊടിയ്രിൽവീട്്ിൽനിന്്്ംരിടിക്ടിയനികോധിതപ്കയിലഉതര്ന്്ങ്്ൾ.

കൊല്്ം: ഓണത്്ിന് കാഷയ്്
തൊര്്പ്്തറഷന്്വകപ്തിയഉ
ല്്പ്്ന്്ങ്്ള്് വിപണിയിലിറ
ക്്ി. നപ്ീമിയം ഗിഫറ്്്് തോക്
സ,്ല്്ാറ്്ിനംഗിഫറ്്്്തോക്സ,്
െിന്്പരിപ്്്എന്്ിവയാണിവ.
കൊല്്ം നപ്സ് ക്്ബ്്ില്് മനത്്്ി
കജ തമഴസ്ിക്്്ട്്ിയമ്് ഉല്്പ്്
ന്്ങ്്ള്്കശ്വണ്്ിവികസന
തൊര്്പ്്തറഷന്് കചയര്്മാന്്
എസ്ജയതോഹന്കകമാറി.
നിലവില്്11ഉല്്പ്്ന്്ങ്്ളാണ്
മ്ലയ്വര്്ദ്്ിതഉല്്പ്്ന്്ങ്്ളാ
യി വിപണിയില്ള്്ത.് നപ്ീമി
യം,ല്്ാറ്്ിനംഗിഫറ്്്്തോക്സ്
കളിലം്ആകര്്ഷകമായെിന്്
കകണ്്യ്നറ്കളിലം് കശ്വ
ണ്്ിപരിപ്്്ംതൊര്്പ്്തറഷകന്്്
എല്്ാഉല്്പ്്ന്്ങ്്ളം്വിപണി
യിലിറക്്്ന്്്.
കഴിഞ്് രണ്്് വര്്ഷങ്്ളി

ലം്അത്്ര്്തദശീയതലത്്ില്്
നെന്്'കാജ്ഇത്്്യ'അത്്ര്്തദ
ശീയതൊണ്്തക്്വില്്മികച്്മ്
ലയ്വര്്ദ്്ിതഉല്്പ്്ന്്ങ്്ള്്വിപ
ണിയിലിറക്്ിയതിന് പ്രസ്
ക്്ാരംതൊര്്പ്്തറഷന്ലഭിച്്ി
ട്്്ണ്്്.തോസ്്്്ഡ്ആന്്്്സള്്ട്്ഡ്
കാഷയ്,്കാഷയ്്വിറ്്,കാഷയ്്
പൗഡര്്,കാഷയ്്ബിറ്്്സ,്കാ
ഷയ്്സ്പ്്്,തോതക്്കാജ,്മി

ല്്ക്്ികാജ,്അതോര്്ട്്ഡ്കാ
ഷയ്,്കശ്മാങ്്യില്്നിന്്്ള്്
ഉല്്പ്്ന്്ങ്്ളായകാഷയ്്തോ
ഡ,കാഷയ്്ആപ്്ിള്്ജയ്്സ,്കാ
ഷയ്്കപനജാംഎന്്ീഉല്്പ്്
ന്്ങ്്ളാണ്ഓണക്്ാലത്്്വി
പണിയികലത്്ിക്്്ന്്ത.്
നാെന്് തൊട്്ണ്്ിയില്് നി

ന്്്ള്് 150 തന്ഗഡില്ള്് ജം
തോകസസ്കശ്വണ്്ിപരി
പ്്്ം വിപണിയില്ണ്്്. തകരള
ത്്ികലഅംഗീക്തഏജന്്സി
കള്്വഴിയം്ആമതോണ്്ഓ
ണ്്കലനവയ്ാപാരനര്ം്ഖല
വഴിയം് ഇത്്്യയില്െനീളം ക
ശ്വണ്്ി ഉല്്പ്്ന്്ങ്്ള്് വാ
ങ്്ാം.
ക്ൊകതല്ല്കഹപര്്മാ

ര്്ക്്റ്്ികന്്് തോകകത്് എല്്ാ
വിപണന തകനദ്്്ങ്്ളിലം് മാ
ര്്ക്്റ്്് കെഡികന്്്  വയ്പാര
സ്്ാപനങ്്ളില്കെയം് കശ്
വണ്്ിപരിപ്്്ംഉല്്പ്്ന്്ങ്്ളം്
ലഭിക്്്ം.
ഓണക്്ാലത്്്5തൊെിര്

പയ്കെ പരിപ്്് വാങ്്്ന്്വ
ര്്ക്്് 25 ശതമാനംഡിസ്കൗ
ണ്്്ലഭിക്്്ം.കസപറ്്്ംബര്്20
വകരയാണ്സബ്സിഡിയ്ള്്
കതന്്്ംഎംഡിരാതജഷ്രാമ
ക്ഷണ്ന്്അറിയിച്്്.

ഓണതുുിനുകാഷയുുഹോർുുപുുഹേഷൻുു
വകപുരിയഉതപുുുനുുങുുൾുു

കാഷയ്്കോർ്്പ്്കേഷന്്വകപ്തിയഉൽ്്പ്്ന്്ങ്്ൾ്്േപത്്്ിലെകേ
ഴസ്ിക്്്ട്്ിയമ്്ലോല്്ംപര്സ്ക്്ബ്പര്സിഡന്്്്അെിത്്്പശ്ീനിവാ
സന്കകോറ്ന്്്.കശ്വണ്്ിവികസനകോർ്്പ്്കേഷന്്ലെയ
ർ്്ോന്്എസ.്െയകോഹന്്സേീരം.

പാറശാല:  തറഷന കെയില
നിന്്്ം ഗ്ണതോക്്ാക്്ള
ക്്്അരഹമായ തറഷനസാമ
നഗ്ികളവിതരണംകചയ്്്ന്്ി
കല്്ന്്്വയ്ാപകപരാതി.ഇഞ്്ി
വിളനട്ത്ത്ട്്കത്്എആര
ഡി535നമ്്രതറഷനകെകക്്
തികരയാണ്പരാതിയ്യര്ന്്
ത.്എസ.്വിപിന ചനദ്്്കനന്്
യാള്കെതപരിലകലസനസി
യ്ള്്തറഷനകെയ്കെനിയ
നത്്്ണവം് തമലതോട്്വം് ഇ
യാള്കെ പിതാവം് ബികജപി
യ്കെതനതാവ്മായിട്്്ള്്വയ്
ക്്ിഎന്്ാണ്നാട്്്കാരപറ
യ്ന്്ത.് ഗ്ണതോക്്ാക്്ള
ക്്്നലകാന്ള്് തറഷനവി
ഹിതംകവട്്ിക്്്ന്്തായിതനര
കത്്യം്വയ്ാപകപരാതിഉയ
രന്്ിര്ന്്്.മകകന്്്കലസന

സിയ്കെ മറവില തറഷനകെ
നിയനത്്്ിക്്്ന്്തം്കണകക്്
ഴ്ത്ന്്തം്കെയ്കെപ്രണ
നിയനത്്്ണങ്്ളവര്തിയിലാ
ക്്ിപകലകൊള്്നെത്്്ന്്
തം് പിതാവാകണന്്ാണ് ഗ്
ണതോക്്ാക്്ള്കെആതോപ
ണം.അരഹമായതറഷനസാമ
നഗ്ികള കവട്്ിക്്്റക്്്ന്്ത്
തോദയ്ം കചയ്്്ന്് ഗ്ണതോ
ക്്ാക്്കളഭീഷണികപ്്ട്ത്്്
ന്്തായം് അവതഹളിക്്്ന്്
തരത്്ിലഇയാള നപ്തികരി
ക്്്ന്്തായം്  നപ്തദശവാസി
കളപരാതികപ്്ട്ന്്്.ഇത്്ര
ത്്ില തറഷനസാമനഗ്ികള
കവട്്ിക്്്റച്്തികനതികര ഇ
ഞ്്ിവിളസവ്തദശിയായഎബി
തനഷ്സിവിലസകല്്സ് വ
ക്പ്്്മനത്്്ി,ജില്്ാകളക്്ര,സി

വിലസകല്്സ്കമ്്ിഷണര,
ജില്്ാസകല്്ഓെീസര,താ
ല്ക്്്സകല്് ഓെീസരഎ
ന്്ിവരക്്് നലകിയ പരാതി
യ്കെഅെിസ്്ാനത്്ിലതാ
ല്ക്്്സകല്്ഓെീസറികന്്്
യം്ലീഗലകമതന്ോളജിവിഭാഗ
ത്്ികന്്്യം് തനത്തവ്ത്്ില
തറഷനകെയിലപരിതോധന
നെത്്്കയം്കെയികലഗ്ണ
തോക്്ാക്്ളായ പത്ത്ളം
തപര്കെകോഴിതരഖകപ്്ട്ത്്്
കയം്കചയത്.്പരിതോധന
യില തറഷനസാമനഗ്ികള്കെ
തറ്്്്ക്്ിലതനരിയവയ്തയ്ാസം
കകണ്്ത്്ിയതായി താല്ക്്്
സകല്്ഓെീസരഅറിയിച്്്.
ഇതികനത്െരന്്ാണ്തറഷന
കെ ജില്്ാ സകല്് ഓെീസര
സസക്പന്്്്കചയത്ത.്

ഹേഷൻസാമതഗുികൾവിരരണം
ചെയുുുനുുരിൽതകുമഹകുടു;ുഇഞുുിവിളയിചെ
ഹേഷൻകടസസച്പനു്ുുചെയതുു

കടൽഹഷുുഭതുുിൽരകർനുു
തപുഹേശങുുൾഹമയർസനുുർശിചുുു
തിര്വനത്്പ്രം:കെലതഷ്്
ഭംമ്ലംനാശനഷ്്ങ്്ളഉണ്്ാ
യശംഖ്മ്ഖംവാരഡികലകച
റ്കവട്്്കാട് നപ്തദശം തമയര
കക.നശ്ീക്മാരസദ്്രശിച്്്.ക
െലാനക്മണംമ്ലം നഗരസഭ
യ്കെതോഡ്ഉളകപ്്കെകചറ്
കവട്്്കാട് നപ്തദശത്്് തകര
ന്്ിട്്്ണ്്്.ശംഖ്മ്ഖംകവട്്്കാ
ട്നപ്തദശകത്്കെലത്ഷ്ഭം
മ്ലംകഴിഞ്്ദിവസങ്്ളിലാ
യിന്റ്കണക്്ിന്കതങ്്്ക
ളക്്്ം നിരവധി വീട്കള
ക്്്ംനാശനഷ്്ങ്്ളസംഭവി
ച്്ിര്ന്്്.ഇവിെങ്്ളിലാണ്തമ

യരസദ്്രശിച്്ത.്വരം്ദിവ
സങ്്ളിലകെലത്ഷ്ഭകത്്
നപ്തിതോധിക്്ാന തവണ്്ി
സവ്ീകരിതക്്ണ്് നെപെികള
സംബന്്ിച്്് തമയര കളക്്റ്
മായിസംസാരിച്്്.അെിയത്്ി
രനെപെികളസവ്ീകരിക്്്ന്്
തിനായിതഹസിലദാരഅെ
ക്്മ്ള്്വകര ച്മതലകപ്്ട്
ത്്ിയതായിതമയരപറഞ്്്.
വീട്കള തകരന്്് നപ്തിസ
ന്്ിയിലായവകര മാറ്്ി പാര
പ്്ിക്്ാനം് അവരക്്് തവണ്്
ആഹാര സാധനങ്്ളം് നി
തത്ോപതോഗ സാധനങ്്ള

അെക്്ംഎത്്ിക്്്വാനം്ന
ഗരസഭയ്കെ ഇെകപെല ഉ
ണ്്ാക്കമന്്്ം തമയര പറ
ഞ്്്. കെത്ഷ്ഭം മ്ലം നപ്
ശന്ങ്്ളതനരിട്ന്് നപ്തദശ
ങ്്ളില നെക്്്ന്് ജനകീയ
നപ്വരത്്നങ്്കള നഗരസഭ
യ്കെതനത്തവ്ത്്ിലസഹാ
യിച്്്വര്ന്്്ണ്്്.വാരഡ്കൗ
ണസില കവട്്്കാടത്ോളമ
ന,സിപിഎംവഞ്്ിയ്രഏരി
യകസനക്ട്്റികലനിന,നഗര
സഭസ്നപ്ണ്്ിങ്എഞ്്ിനീയ
ര ഉണ്്ി എന്്ിവര തമയതോ
തോപ്്ംഉണ്്ായിര്ന്്്.

കടൽകഷ്്ഭംമ്ലംനാശനഷ്്ങ്്ൾഉണ്്ായശംഖ്മ്ഖംവാർഡിലലലെറ്ലവട്്്കാട്പര്കേശംകേ
യർലക.പശ്ീക്ോർസന്്ർശിക്്്ന്്്.

പ്നല്ര:കൊത്ജനാതോഗയ്
തമഖല ശക്്ികപ്്ട്ത്്്ന്്തി
കന്്്ഭാഗമായിഅതയ്ാധ്നിക
സൗകരയ്ങ്്തോട്ക്െിയപ്ന
ല്രഗവണകമന്്്് തോമിതോ
ആശ്പനത്ിആതോഗയ്വക്പ്്്
മനത്്്ികക.കക.കശലജവീഡി
തോ തൊണെറനസില്കെ
നാെിന്സമരപ്്ിച്്്.വാെകകക്്
ട്്ിെത്്ിലായിര്ന്്പ്നല്രന
ഗരസഭയ്കെ തോമിതോആ
ശ്പനത്ിയാണ്് ആധ്നിക
സൗകരയ്ങ്്തോട് ക്െിയ ബ
ഹ്നിലമദ്്ിരത്്ിതലക്്്നപ്വ
രത്്നംആരംഭിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ജില്്യികലതോമിതോപ്്തിരം
ഗത്്്നിരവധിവികസനനപ്വ

രത്്നങ്്ള നെത്്ാന സര
ക്്ാരിന്കഴിഞ്്്.ശാസത്ാം
തൊട്്,ചാത്്ന്്്ര,ഇട്്ിവ,ഇള
മാട,്കൊെിയ്രഡിസക്പനസ
റിള്കെനപ്വരത്്നംആധ്നി
ക നിലവാരത്്ിതലക്്് ഉയര
ത്്ാന സാധിച്്്. കൊവിഡ്
കാലത്്്കൊത്സമ്ഹംഅ
തീവജാനഗ്ത പ്ലരത്്ണകമ
ന്്്ംതോഗപകരച്്ഒഴിവാക്്്
ന്്തിലക്ട്തലനശ്ദ്്ആവ
ശയ്മാകണന്്്ംമനത്്്ിപറഞ്്്.
വനം വക്പ്്് മനത്്്ി കക.രാജ്
ശിലാെലകം അനാച്്ാദനം
കചയത്.്കൊവിഡ്തോഗത്്ി
കനതികരവാകസ്ിനകണ്്്പി
െിച്്ിട്്ികല്്ങ്്ിലം്തോമിതോപ്്

തിതമഖലയിലതോഗനപ്തിതോ
ധത്്ിന്ആവശയ്മായസംവി
ധാനമ്കണ്്ന്്്അതദ്്ഹം പറ
ഞ്്്.പ്നല്രകചമ്്ന്്്രികല
കന്പവറ്്്ബസ്സ്്്്ാനഡിന്സ
മീപംനഗരസഭഭ്മിയിലാണ്ര
ണ്്്നിലകളിലായ്ള്്തോമി
തോആശ്പനത്ിനിരമിച്്ിട്്്ള്്
ത.്നാഷണലകഹലത്്്മിഷ
നവഴിലഭയ്മാക്്ിയഒര്തൊെി
ര്പകചലവഴിച്്ാണ്ആശ്പ
നത്ിപണികഴിപ്്ിച്്ത.്പ്നല്ര
നഗരസഭാകചയരമാനഅഡവ്.
കകഎലത്്ീഫ്അധയ്ക്്നാ
യി.ആതോഗയ്സ്്്്ാനഡിങ്ക
മ്്ിറ്്ികചയരമാനസ്ഭാഷ്ജി
നാഥ്സവ്ാഗതംപറഞ്്്.

പുനലുർഗവ.ഹോമിഹോആശുപതരുി
നാടിനുസമർപുുിചുുു

കൊല്്ം: ഓണത്്ിരക്്ിനിെ
യില്് കൊവിഡ് നപ്തിതോധ
ത്്ിന്ള്് ജാനഗ്ത കകതോ
ശംവരര്കതന്്്മനത്്്ികജ.തമ
ഴ്സിക്്്ട്്ിയമ്്.ജില്്ാതലത്്ി
ല്്നെന്്ഉന്്തലഅവതോക
ന തോഗത്്ിലാണ് മനത്്്ി ഇ
ക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്അയവ്
ചിലതമഖലകളില്്ആവാം.ക
െകളില്്എത്്്ന്്വര്്സവ്യം
നിയനത്്്ണം പാലിക്്ണം.
കൊലീസിന് എല്്ാ കെകളം്
നശ്ദ്്ിക്്ാനാവില്്.കെയ്െമക
ള്കെക്െിസഹകരണംനിയ
നത്്്ണങ്്ള്്ഏര്്കപ്്ട്ത്്്ന്്
തില്്തതെണം.നിയനത്്്ണങ്്
ള്്എല്്ാവര്കെയം് രക്്കയ
കര്തിയാകണന്്തോധംവ
രം്വിധമാവണംനപ്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്്.എന്്ാല്്ചിലഭാഗത്്്
കണ്്്വര്ന്്തോധപ്ര്്വ്്മാ
യനിയമലംഘനത്്ിന്കര്്ശ
നനെപെിതവണകമന്്്ംമനത്്്ി
നിര്്തദശിച്്്. മത്്്യ വിപണ
നംവഴിതോരത്്്പാെില്്.ചില
പഞ്്ായത്്്കള്്ഇതില്്കാ
രയ്ക്്മമായിവിജയിച്്ിട്്്ണ്്്.മ
റ്്്പഞ്്ായത്്്കള്്ക്െിനശ്
ദ്്ിക്്ണം. മാര്്ക്്റ്്്കളില്്
വിലക്്്ാന്് മത്്്യം തവണകമ
ന്്് കൊഴിലാളികള്്ആവശയ്
മ്ന്്യിച്്ാല്്മത്്്യകെഡ്അ
വനല്്കണകമന്്്ംമനത്്്ിനി
ര്്തദശിച്്്.
വാര്്ഡ്കള്്മ്ഴ്വന്്കണ്്

യിന്്കമന്്്്തോണാക്്ിഅെ
യ്ക്്്ന്്ത് ബ്ദ്്ിമ്ട്്് ഉണ്്ാ
ക്്്ന്്തായി എം.പിമാരായ
എ.ആരിഫ,്കക.തോമനപ്സാ
ദ,്എംഎല്്എമാരായപിഅ
യിഷാതൊറ്്ി,ആര്്രാമചനദ്്്
ന്്,മ്ല്്ക്്രരത്നാകരന്്എ
ന്്ിവര്്അറിയിച്്്.നിലവില്്
കമതന്ൊ   ലവല്് കണ്്യി
ന്്കമന്്്ാണ് നെപ്്ിലാക്്്ന്്
കതന്്്ം, ഇക്്ാരയ്ം പരിതോ
ധിച്്് കൊലീസ് നക്മീകരണം
ഏര്്കപ്്ട്ത്്്കമന്്്ം മനത്്്ി
പറഞ്്്. തീരതദശമ്ള്്പ്്കെ
ജില്്യില്്കൊവിഡ്വയ്ാപനം
തെയാന്ള്്നപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്
ക്ട്തല്് ശക്്മാക്്്കമന്്്
ജില്്ാ കലക്്ര്് ബി.അബ്്്ല്്
നാസര്്അറിയിച്്്.
നീണ്്കരയില്് ക്ട്തല്്

കൊലീസികനനിതോഗിച്്്നി
യനത്്്ണങ്്ള്് ശക്്ികപ്്ട്
ത്്ിയതായി സിറ്്ി കൊലീസ്
കമ്്ീഷണര്്െി.നാരായണനം്
അറിയിച്്്.  ഡി.എം.ഒ ആര്്
നശ്ീലത,പഞ്്ായത്്്കഡപയ്്
ട്്ിഡയറക്്ര്്ബിന്ന്്വാഹിദ്
ത്െങ്്ിവക്പ്്്തലഉതദ്യാഗ
സ്്ര്് ഓണ്്കലന തോഗ
ത്്ില്്സംസാരിച്്്.

ഓണത്്ിരക്്ില്്
ജാഗര്തകകതോശം
വരര്ത്;മഗത്്്ി

നീണ്്കരഹാര്്ബര്്
രണ്്്ദിവസതത്്ക്്്
അടച്്്
കൊല്്ം:കൊവിഡ്മ്ന്്ക
ര്തല്കള്കെ ഭാഗമായി
നീണ്്കരഹാര്്ബര്്രണ്്്
ദിവസതത്്ക്്്അെച്്്.ജി
ല്്ാഉന്്തതല തോഗത്്ി
ല്് ജില്്യ്കെ ച്മതലയ്
ള്്മനത്്്ികജ.തമഴ്സിക്്്ട്്ി
യമ്്ജില്്ാകലക്്ര്്ബി.അ
ബ്്്ല്്നാസര്്, കൊലീസ്
തമധാവികള്്എന്്ിവര്മാ
യിനെത്്ിയചര്്ച്്കയത്
െര്്ന്്ാണ്തീര്മാനം.അെ
ഞ്്്കിെക്്്ന്്ശക്്ിക്
ളങ്്രഹാര്്ബര്്അണ്മ്
ക്്മാക്്ിയതശഷംരണ്്്
ദിവസത്്ിനകംത്റക്്്ം.
ഹാര്്ബറ്കളില്് കൊഴി
ലാളികള്്ക്്് തോഗംസ്്ി
രീകരിച്്തിനാലാണ്നെപ
െി.ഹാര്്ബറ്കള്്ത്റക്്്
ത്പ്ള്്ക്ട്തല്് കൗണ്്
റ്കള്്ത്റക്്്ംസ്രക്്ാ
നക്മീകരണങ്്ള്്ശക്്മാ
ക്്്കമന്്്ം ആവശയ്മായ
അധികംഉതദ്യാഗസ്്ര്്ക്്്
ച്മതലകള്് നല്്ക്കമ
ന്്്ംജില്്ാകലക്്ര്്അറി
യിച്്്.
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My family page-ൽ 
 ഫോ ഫട് ്ക ൾ അ യ യക്്്് ന്് തി നം്, 
ക ഥ, ക വി ത എ ന്്ി വ 
അ യ യക്്്് ന്് തി ന ്മ ്ള്് 
വാ ട്്്സആ് പ ്ന മ്് ർ
7034041234
അ യ യക്്്് ന്് വ ർ  പ ്ർ ണ്് വി ലാ സ വം്
ഫോ ഫട് ്യം് അ യ യക്്്ാ ൻ 
മ റ ക്് ര ്ത്

പപ് ശാ ന്്് വി െമ് യ
മാ മ ല, എ റ ണാ ക ്ളം
ഹ ്േയത്്ിന്്്നിറമ്ള്്തിരശ്്ീലനൊണ്്്നിറഞ്്ബിവാ
ര്്ഡ്.മാലാഖമാനരന്്്പ്െഴ്ന്പ്ട്്നഴ്സ്മാര്െട്ംനീലനിറ
മ്ള്്ഞമല്ട്പ്്്ധരിച്്്വിപ്ശമില്്ാനതെിറെടിച്്്അഞ്ങ്ാട്്്മി
ഞ്ങ്ാട്്്ംരാറിനടക്്്ന്്്ണ്്്.ൊപ്ഡിയാക്നെയര്്യ്ണീറ്്ി

ന്്്നതാട്്ട്ത്്ാണ്ബിവാര്്ഡ്.
ഞനനരയ്ള്്നബഡ്്ിനലവളനരക്്ീണിതനായഒര്മദ്്്യവയസ്ക്്നനെപ്െ
ക്്ഞസരയില്്ഇര്ത്്ിഓപ്്ഞറഷന്്തീഞയറ്്റിഞലക്്്നൊണ്്്ഞരാക്ഞമ്്ാള്്
െറ്ത്്തട്്മിട്്അയാള്നടഭാര്യയ്നടമ്ഖത്്്തിെഞ്്നിസ്്ംഗത.അവ
നരസഹായിക്്ാന്ംആര്മിന്ല്ന്്്ഞതാന്്്ന്്്.
ഇടത്വസഡില്ള്്നബഡ്്ില്്വിപ്ശമിക്്്ന്്ഒര്വ്ദ്്ന്്്നിര്്ത്്ാനത
യ്ള്്ച്മആയൊലത്്്വലിച്്്ഞെറ്്ിയസിഗററ്്്പ്െയ്നടപ്രത്യാപ്െമ
ണം.
ഡ്യ്ട്്ിഞെയ്ച്്ായതിനാല്്രരസ്രരംഉത്്രവാേിത്്ങ്്ള്്ഏല്രിച്്്മട
ങ്്ാന്്തയ്്ാനറട്ക്്്ന്്മാലാഖമാര്.െിട്്ിയസമയംനൊണ്്്വീട്്ിനലവിഞശ
ഷങ്്ള്്നരന്ട്ന്്്രറഞ്്്തീര്്ക്്ാന്്അവര്്വ്യപ്ഗതൊട്്ി.അഞ്പ്ാഞഴക്്്ം
ഒര്ഞഡാക്റ്്ര്്തിരക്്്രിടിച്്്വാര്്ഡിഞലക്്്എത്്ിക്നടനവള്്യ്ട്പ്്ിട്്
അസിസ്്്്ന്്്്മാര്ംഎത്്ിഞ്ച്ര്്ന്്്.
പ്റത്്്ആംബ്ലന്്സിന്്്ഉച്്ത്്ില്ള്്െരച്്ില്്.എവിനടനയാനടന്്ആ
ക്സിഡ്്്ിന്്്അവസാനശ്വാസംരിടിന്ച്ത്്ിയവര്്.

നവറ്നതഓര്്ത്്്.എന്ന്ാര്ജീവിതംഎന്ന്ങ്്ില്നമാരിക്്ല്്ഈആ
ശ്രപത്ിെവാടത്്ില്നടെടന്്്ഞരാഞെണ്്ിവര്ം.രത്നക്്ഒര്മയക്്ത്്ി
ഞലക്്്അയാള്്വഴ്തിവീണ.്നരനട്്ന്്്ഒര്സവ്പന്ത്്ിന്്്വിപഭ്മാത്്െമാ
യെിലൊഴ്ച്്െള്്അയാള്നടമനസ്്ില്നടരാഞ്്്ഞരാക്ന്്ത്ടര്്യാപ്ത
െളാനയത്്ി.
പര്ശന്ങ്്ള്്...ന്റായിരംപര്ശന്ങ്്ള്്...നെറിയക്ഴല്െള്്നെട്്്രിണഞ്്്
െിടന്്്.അതില്നടനിരവധിവര്്ണ്്ങ്്ളില്ള്്പ്ോവെങ്്ള്്നിറന്ഞ്ാഴ്
െിക്തിച്്്രായ്ന്്്.അയാള്നടരക്്സമ്്ര്്ദ്്ംഉയര്്ന്്്.നരന്ട്ന്്്നിറ
മ്ള്്പ്ോവെങ്്ള്്ക്ഴല്െളില്്നിന്്്നരാട്്ിച്്ിതറി!
വല്്ാന്ത്ാര്ശബ്്ഞ്ത്ാനടഅയാള്്മയക്്ംവിട്്്ണര്്ന്്്.
െണ്്്ത്റക്്്ഞ്മ്ാള്്തിരക്്്ള്്നഗരത്്ിനലനരാടിനിറഞ്്ടാര്്ഞറാഡി
ല്്ഒര്ജീവച്്വമായിഅയാള്്െിടക്്്െയായിര്ന്്്.

ShaunSSheril
VillaNazarethCBSESchool
Aryanad,Thiruvananthapuram

വിഭര്ോത്്കം

വിമോചനം

ഉ ണ്്ി വാ രി യ ത്്്
മം് ബേ

െ ഹ ജ ന്് മ ്ഹ മ്്
ആ ല പ്്് ഴ

െ ത്യങ്്ള്്നക്്പ്തങ്്നള
ഞരാനലയാണ്
െണ്്്െിമ്്ിത്്്റന്്്
ജ്വലിച്്്നെഞ്ണ്യിരിക്്്ം
ആവെതന്യംൊലഞേശാന്്രങ്്ളില്നടയ്ം
സച്്രിച്്്നൊണ്്ിരിക്്്ം
വസ്ത്,ഇടം,െലനം,ഊര്്ജ്്ം
മാറ്്ംഇത്സത്യമാണ്
സത്യംരറഞ്്വനരനാട്െടത്്ി,
ത്റ്ങ്്ിലടച്്്,ച്ട്്്നൊന്്്
ൊലംരീഡിപ്്ിക്്ന്പ്ട്്വഞരാട്
മാപ്്്രറഞ്്്നൊഞ്ണ്യിരിക്്്ന്്്
അന്്വിശ്വാസം,അനാൊരം,
മന്ഷ്യനിന്്,ഇത്ംഅസത്യത്്ിന്്്
മന്റ്ാര്ര്രമാണ്
ഞരാരാളിസത്യമാണ്
അവനനഞ്പ്ാഴ്ംഎല്്ാറ്്ിനനയ്ം
പ്ത്ക്്ിപ്്ണിത്നൊന്ണ്യിരിക്്്ം.

ക വി ത
ക വി ത

ഇ നി ജീ വി തം ഇ ങ്് നന

ക ്ട്്ി വ ര 

പോരാളി
അഷ്്ലക്്്മീനിന്്തിര്മ്മ്്ില്്വിളക്്്നവച്്്
സാഷ്്ാംഗപ്രണാമംഞാന്്നെയ്വ്നിഷ്ഠഞയാനടന്്്ം
ശിഷ്്ജീവിതൊലഘട്്ത്്ിലടിയന്
നഷ്്െഷ്്ങ്്ളില്്നിഞ്ന്െിഞ്ല്വിഞമാെനം?

ഹാപ്്ി നെലഫി
രഴയ ക്ട്്ായ്മെള്നട ഓര്്മ്്െള്് രങ്്്വയ്ക്്ാം. ക്ട്്്ൊഞരാനടാപ്്ം ക്ട്ംബ
ഞ്ത്ാനടാപ്്ംമ്ന്്പ്എട്ത്്ിട്്്ള്്നസല്്ഫിെള്്അയച്്്തര്.ച്വനടനൊട്ത്്ി
രിക്്്ന്്രീതിയില്്അടിക്്്റിപ്്്ം

ന ഷ്് ബോ ധ ത്്ി ന്്് നാ ള ്ക ള്്... 
െഴിഞ്്ഓണക്്ാലഓര്്മ്്യില്്െങ്്നാഞശരിെീരച്്ിറജിയ്രിസ്ക്ളില്്നിന്്്.

പപ് കാ ശ ്ന ന്് ണ്്
ബാല്ഞശരി:ക്ഷിഏത്മായി
നോള്്ന്ട്'അത്ഒര്തരസ്യ
യാണ് ആണ്്ിക്്്ട്്ിക്്്. രാട
ത്്്ം രറമ്്ത്്്ം ഐശ്വര്യ
ത്്ിന്നറ നിറക്്ാഴ്െനോര്
ക്്്ന്് െര്്ഷെനാണ് ൊര
ക്്്ന്്ന്ത്പ്ത്്ഞ്ച്രിആ
ണ്്ിക്്്ട്്ി'ഒര്നാടിന്നറവജ
വക്ഷിയ്നടയ്ംമത്്്യക്ഷി
യ്നടയ്ംപ്ബാന്്ഡ്അമ്്ാസി
ഡറാണ്ഈക്്ീരെര്്ഷെന്്.
മണ്്ിനന സ്ഞനഹിക്്്ന്് ക്
ഷിനയനനച്്ിഞലറ്്്ന്്ആര്
നടയ്ം മനം ക്ള്ര്്ക്്്ം പ്
ത്്ഞ്ച്രി രറമ്്ിനലത്്ിയാ
ല്്.രറമ്്ില്്ഞെന,ഞെമ്്്,ഇ
ച്്ി,മഞ്്ള്്,രച്്മ്ളക്,ക്ര്
മ്ളക്,വീടിന്നറഅങ്്ണത്്ി
ല്്അഞ്ക്റവര്്ഗത്്ില്്ന്പ്ട്്
മ്യല്െള്്,ഞരര്്ഷ്യന്്പ്ച്്െ
ള്്,അഞ്െവറിയത്്ിഞലക്്്ആ
വശ്യമായആമഞോണ്്ബനാ

ന, വാട്്ര്് നൊവസക്, വാട്്ര്്
ഞെഞബജ്,താമര,ആമ്്ല്്ക്
ഷിെള്്, ക്ഷിയ്നട നിറക്്ാ
ഴ്െെള്് ൊണാനനത്്്ന്്വ
ര്്ക്്്ഒര്ക്ഷിക്്ാരന്്എങ്്
നനയായിരിക്്ണനമന്്് ആ
ണ്്ിക്്്ട്്ിരറയ്ം.നല്്വിളവ്
ലഭിക്്ാന്് മന്ഷ്യ സാമിര്യം
വിളെള്്ക്്ാവശ്യമാണ്.ക്ഷി
ക്്ാരന്്വിളെള്്ക്്്ഒപ്്മ്ണ്്ാ
െണം.ഇവിനടയാണ്ക്്ീരെ
ര്്ഷെന്് ക്ടിയായ ആണ്്ി
ക്്്ട്്ിമറ്്്ള്്വരില്്നിന്്്ംവയ്
ത്യസ്തനാക്്്ന്്ത്. രത്്ാം
വയസില്്െര്്ഷെനായരിതാ
വ്നട്വിലയില്്രാഞൊട്്ിയില്്
നിന്്്ംക്ഷിരാഠംസ്വായത്്
മാക്്ിയ ഇഞ്ദ്ഹം തന്നറ ക്
ഷിയിടത്്ില്്െര്്മ്്നിരതന്്.
പ്ലര്്ന്ച് തന്ന് ക്ഷിയിട
ത്്ിലിറങ്്്ന്്ശീലത്്ിന്മാ
റ്്മില്്.ഭാര്യസൗമിനിയ്ംഒപ്്
മ്ണ്്ാക്ംരച്്ക്്റിക്ഷിക്

ടാനതമത്്്യക്ഷിയില്ംവിജ
യഗാഥ രെിക്്്െയാണ്. ത
ന്നറരാടത്്്വിശാലമായമ്
ന്്്ക്ളങ്്ള്്ക്ഴിച്്്വിവിധ
യിനംമത്്്യക്ഷിയ്ംനെയ്്്
ന്്്.ഓസ്െര്് ,തിലാപ്്ിയ, മ
ത്്യ്ക്ഷിയിനലഭാഗയ്നക്്പത്
വ്ം, ര്െിയില്് ഞെമന്മായ
ആസാംവാളഅടക്്ംവിവിധ
യിനംമത്്്യങ്്ള്്.നൊഴില്്ര
ഹിതരായയ്വാക്്ള്്ക്്്ംആ
ണ്്ിക്്്ട്്ി വഴിൊട്്ിയാണ്. മ
ത്്്യക്ഷിനയക്്്റിച്്് അറി
യാനാണ്ഭ്രിഭാഗംഞരര്ംവ
ര്ന്്നതന്്്ം അവഞോട് ഈ 
െര്്ഷെന്രറയാന്ള്്ത്നല്്
അറിഞോട്ക്ടിനയഇത്്രം
ക്ഷിയിഞലക്്്ഇറങ്്ാവ്എ
ന്്്മാണ്. രച്്ായത്്ിന്നറ
യ്ംക്ഷിഭവന്നറയ്ംപ്രസ്
ക്്ാരങ്്ള്് ഞനടിയ ആണ്്ി
ക്്്ട്്ിപ്ത്തലമ്റക്്്ംമാത്
െയാണ്.

നന്്ണ്്ക്്ാര്്ക്്്ക്ഷിയ്പെപര്യായം
ആണ്്ിക്്്ട്്ി

മ ത്്്യ ങ്് ൾ്്ക്്് തീ റ്് കൊ ട് ക്്് ന്് ആ ണ്്ി ക്്് ട്്ി

അ ഷ് റ ഫ ്ത ച്് റ പ ടി ക്് ല്്
തിര്രങ്്ാടി: ഞോവിഡ് ഞോഗത്്ിനനതിനരയ്ള്്
ക്ത്്ിനവപ്്ിന്നറമ്ന്്ാംഘട്്വാക്സിന്്രരീക്്
ണത്്ിന്സ്വയംവിഞധയനായിെക്്ാട്െരിമ്്ില്്
സ്വഞേശിനെനൗഷാോണ്മാത്െയാവ്ന്്ത്.ബഹ്
വറനില്്സീസണ്്പ്ര്പ്്്െമ്്നിയില്്രണ്്രവര്്ഷ
മായി നഷഫായി ഞോലിനെയ്ത്വരിെയാണ്. െഴി
ഞ്് ജന്വരിയില്് നാട്്ിനലത്്ിയ നൗഷാദ്  നഫ
പ്ബ്വരിയില്്തിരിച്്്ഞൊയതാണ്.വാക്സിന്്ക്
ത്്ിനവപ്്്നടത്്്ന്്ത്പ്ശദ്്യില്്ന്പ്ട്്തിനനത്്്ട
ര്്ന്്്സ്വയംതല്്പ്്രനായിബഹ്വറന്്നമഡിക്്ല്്
ഡിപ്്ാര്്ട്്് നമന്റിന്നറവസറ്്ില്്െയറിരജിസ്്് ്ര്്നെ
യ്്്െയായിര്ന്്്.അങ്്നനനമഞ്സ്ജ്വന്്തിന്നറ
അടിസ്്ാനത്്ില്്വാക്സിന്്സ്വീെരിച്്്.മ്ന്്ാം

ഘട്്രരീക്്ണത്്ിലാണ്നൗഷാദ്ഉള്്ന്പ്ട്്ത്.ഞോ
വിഡ്എന്്മഹാമാരിനൊട്്ിപ്റനരട്്സമയത്്്ത
ന്ന്ഞോെത്്്നിന്്്ഇതിനനത്ടച്്്നീക്്ാന്്എ
ന്ന്ന്ക്ണ്്്നെയ്്ാന്്െഴിയ്ന്്സംഭാവനമാപ്തമാ
ണ്നെയ്തനതന്്്നൗഷാദ്രറഞ്്്.ബഹ്വറനില്്
ആറായിരഞ്ത്ളംഞരരിലാണ്വാക്സിന്്രരീക്്ി
ക്്്ന്്ത്.വെനയ്നടസിഞോഫാംസിഎന്്ബിജി
യാണ്വാക്സിന്്വിെസിപ്്ിക്്്ന്്ത്.വെനയ്നട
സര്്ക്്ാര്്സംവിധാനത്്ിന്റരിന്്്ണക്ടിയ്ള്്
ഔഞ്േയാഗിെ െമ്്നിയാണ് സിഞോ ഫാം െമ്്നി.
ഞോെത്്ിനലആറാമന്ത്വാക്സിന്്ഉത്രാേെരാ
യസിഞോഫാംെമ്്നിമ്ന്്ാംഘട്്രരീക്്ണത്്ി
ല്്നിരവധിരാജ്യങ്്ളില്്ഒഞരസമയത്്്രതിനായി
രങ്്ളിലാണ്വാക്സിന്്രരീക്്ണംനടത്്്ന്്ത്

എന്്ത്പ്രഞ്തയെതയാണ്.16ന്ആേ്യഞോസ്സ്വീ
െരിച്്ഞശഷംആഞോഗ്യപ്രവര്്ത്്െര്്വിളിച്്്വിവര
ങ്്ള്്അഞ്നവഷിക്്്ന്്്ന്ണ്ന്്്നൗഷാദ്രറഞ്്്.
ഓഞോേിവസന്ത്യ്ംആഞോഗ്യവിവരങ്്ള്്നാല്
ഞനരംസ്വയംരരിഞോധനനടത്്ിഞരഖന്പ്ട്ത്്ാ
ന്ള്് ഡയറിയ്ം നല്്െിയിട്്്ണ്്്. ഇര്രത്്ിനോ
ന്്ാംേിവസമായനസപ്റ്്ംബര്്ആറിന്അട്ത്്വാ
ക്സിന്്സ്വീെരിക്്്ം.35ആംേിവസവ്ം49ആംേി
വസവ്ംഞോക്റ്്ര്്രരിഞോധിക്്്ം.12മാസമാണ്
ഇതിന്നറരഠനൊലാവധി.നൗഷാേിന്നറസന്്ദ്്
പ്രവര്്ത്്നത്്ിന്വീട്്്ൊരായരിതാവ്വസതല
വിയ്ം,മാതാവ്സ്ഹ്റയ്ം,ഭാര്യമ്ഹ്സിനയ്ംനാ
ട്്്ൊര്ംഒപ്്മ്ണ്്്.ഞനരന്ത്ഡിവവഎഫ്ഐെരി
മ്്ില്്യ്ണിറ്്്ഭാരവാഹിയായിര്ന്്്.

പോവിഡ്വാക്സിന്്പരീക്്ണത്്ിന്
സ്വയംവിലേയനായിമേയാളിമാത്കയാക്ന്്്

ദീ പ ്മ റ്് പ്് ള്്ി
ഞോഴിഞ്ക്ട്:ഗ്ഹപ്രഞവശന
െടങ്്ിഞോടന്ബന്്ിച്്്ഞോ
വിഡ് നിയപ്ന്്ണം ലംഘിച്്്
ഞോഴിഞ്ക്ട്നൊലീസ്ക്്ബ്്ി
ല്്വിര്ന്്്സല്്ക്്ാരംസംഘ
ടിപ്്ിച്് ജില്്യിനല അസിസ്്് ്
ന്റ് െമ്്ീഷണര്്ക്്് ആേ്യം
ഞോവിഡ് സ്്ിരീെരിച്്്. രി
ന്്ീട്നനഗറ്്ീവാക്െയ്ംനെ
യ്ത്.എന്്ാല്്സംഭവംപ്റ
ത്്്വന്്ഞൊനടവിവാേംനോ
ഴ്ക്്്െയാണ്.സത്ക്്ാരത്്ി
ല്്രനങ്്ട്ത്്ഉയര്്ന്്നൊലീ
സ് ഉഞ്േയാഗസ്്രടക്്ം നിരീ
ക്്ണത്്ില്് ഞൊയിരിക്്്െ

യാണ.്െഴിഞ്്രപന്്്ണ്്ാംതീ
യതിയാണ്ഞോഴിഞ്ക്ട്നൊ
ലീസ് ക്്ബില്് രരിരാടി നട
ത്്ിയത്.െടങ്്ില്്സിറ്്ിനൊ
ലീസ്െമ്്ീഷണറ്ംഅസിസ്്് ്
ന്റ്നൊലീസ്െമ്്ീഷണര്്മാ
ര്ം സി.ഐ റാങ്്ില്ള്്വര്ം
ഉള്്ന്പ്നട നിരവധിഞരര്് ര
ന്ങ്ട്ത്്്.സംഭവംവിവാേമാ
യഞൊനടആഭ്യന്്രവക്പ്്്വി
ശേീെരണംആവശ്യന്പ്ട്്്.പ്ര
തിമാസഅവഞോെനരരിരാ
ടിയാണ്നടന്്നതന്്ാണ്വി
ശേീെരണം. വിഷയത്്ില്്
സ്നരഷ്യല്്പ്ബാഞ്്്ംറിഞ്പ്
ര്്ട്്്നല്്െിയിട്്്ണ്്്.എന്്ാല്്,

ഉന്്തനര സംരക്്ിച്്് നോ
ണ്്്ള്് റിഞ്പ്ര്്ട്്ാണ് നല്്െി
യിട്്്ള്്നതന്്ാണ്സ്െന.ഒ
ത്്്ഞെരല്െള്്ക്്് നിയപ്ന്്
ണം ഏര്്ന്പ്ട്ത്്ി നോണ്്്
സിറ്്ി നൊലീസ് െമ്്ീഷണര്്
ഞനരന്ത് സര്്ക്്്ലര്് പ്റ
ത്്ിറക്്ിയിര്ന്്്.നൊലീസ്
ൊര്്നൊത്രരിരാടിയില്്ര
ന്ങ്ട്ക്്ണനമങ്്ില്് അതാത്
ഞ്സ്്്ഷനിനലഎസ്എച്്്ഒമാര്
നടഅന്മതിവാങ്്ണനമന്്ാ
ണ് നിര്്ഞ്ദ്ശം. ഇത് നിലനി
ല്്ന്ക്യാണ്നൊലീസ്ൊര്
നട നിയമംലംഘന സല്്ക്്ാ
രംനടന്്ത്.

നിയന്ത്്ണംേംഘിച്്്ലോഴില്ക്ട്പൊേീസ്
ക്്ബ്്ില്്വിര്ന്്്സല്്ക്്ാരംവിവാദമാക്ന്്്

അ ത്്ം വ ക്ന് ത്്ി... അ ത്്ം മ് ത ല്് ര ത്്് നാ ൾ്് വി വി ധ ത രം പ് ക്് ളം കക ര ള ത്്ി ല്് ര തി വാ യി ര് 
ന്്്. എ ന്്ാ ല്് കൊ വി ഡി കന ത് ട ര്്ന്്് സ്വ ന്്ം കൊ ടി യി ല്് നി ന്്്ം പ് ക്് ള കൊ ര് ക്്ാ ന്് പ് ക്് ൾ്് എ 
ട് ക്്് ന്് ക് ട്്ി ക ൾ്്.                                           കോ ക്ട് : ബാബുരാജുപൊറതുുിശശുുരി

ഹരി ഇരിങ്്ാലക്്്ട
ഇരിങ്്ാലക്്്ട:ഇന്്്അത്്ം.മലയാളമനസ്്്
െളില്് ഗതൊല സ്മരണെള്നട ത്യില്ണ
ര്്ത്്്മായിവീണ്്്നൊഞോണംവനന്്ത്്്െയാ
യി.അത്്ംരത്്ിന്തിര്ഞോണംഎന്്ാണ്
രഴനൊഴി.ഇന്്്മ്തല്്മ്റ്്ത്്്െളനമഴ്തിപ്
ക്്ളനൊര്ക്്്ം.പ്ക്്ള്്ഞതടിനൊടിെള്്ഞൊ
റ്മ്ള്്അലച്്ില്െള്്പ്ത്തലമ്റക്്്അരരി
െിതം.പ്ക്്ളങ്്ളില്്നാട്്്പ്്്ക്്ള്്അന്യമാ
യി.ഇഞ്പ്ള്്തമിഴ്നാട്്ില്്നിന്്്ംെര്്ണാടെ
യില്്നിന്്്മ്ള്്പ്ക്്ളാണ്പ്ക്്ളങ്്നളമ
ഞോഹരമാക്്്ന്്ത.്ഞോവിഡിനന്റരശ്്ാത്്
ലത്്ില്്ഇക്്്റിഓണാഞോഷംഉണ്്ാെില്്എ
ന്്ാണ്സര്്ക്്ാര്്ഭാഷ്യം.എങ്്ില്ംമലയാളീഗ്
ഹങ്്ളില്്ഓണാഞോഷംനാട്്്നടപ്്ന്സരിച്്്

ണ്്ാക്ം. അപ്ത െണ്്് മലയാളിയ്നട നോസ്്്്ാ
ള്്ജിക്നഫസ്്്്ിവലായിഓണംമാറിെഴിഞ്്.്എ
ന്്ിര്ന്്ാല്ംവരവ്പ്ക്്നളയ്ംആപ്ശയിക്്
ര്നതന്്്ള്്ത്മ്ലംഓണത്്ിന്നറരെിട്്്ക്റ
യ്നമന്്്ള്്ൊര്യംഉറപ്്ാണ്.അതിജീവിക്്്െ
എന്്മ്പ്ോവാക്്്യംഉയര്്ത്്ിയ്ള്്മലയാളിെ
ള്നടപ്രയാണംഓണംനഷ്്ന്പ്ടില്്ന്്്ള്്ൊ
ഴ്െരാടിലാണ്മലയാളിെള്്.െഴിഞ്്രണ്്്വ
ര്്ഷങ്്ളില്ംപ്രളയംമ്ലംഓണാഞോഷംഔ
ഞ്േയാഗിെമായിഒഴിവാക്്ിയഞ്പ്ഴ്ംസ്വന്്ംനി
ലയില്്തങ്്ള്നടആഞോഷംഞവണ്്നിലയില്്
നടത്്ിമലയാളിെള്നടഞേശീഞോത്്വനത്്വ
രഞവറ്്ിര്ന്്്.ഇത്്വണമാസ്ക്്്ധരിച്്്ംസാ
മ്ഹിെ അെലം രാലിച്്്മ്ള്് ഓണാഞോഷ
ത്്ിനാണ്മലയാളിെള്്തയ്്ാനറട്ന്ക്ട്ന്്ത്.

ഓണത്്ിരക്്ിലേയക്്്്
നാട്നീങ്്്ന്്്

വടക്്ാഞ്ച്രി:ഞോടഞ്ശ്രിനായാടിഞോള
നിയില്്യ്വാവിനനമരത്്ില്്നെട്്ിയിട്്്മ
ര്്ദ്്ിച്്്നോലന്പ്ട്ത്്ി.യ്വതിയ്ള്്പ്്നട
പ്രതിെളായ  മ്ന്്് ഞരനര എര്മന്പ്ട്്ി
നൊലിസ്അറസ്്്്്നെയ്ത്.ഞവല്ര്്രച്്ാ
യത്്ിനല ഞോടഞ്ശ്രിയിലാണ് നാടിനന
നട്ക്്ിയസംഭവം.ഞവല്ര്്ഞമല്്തണ്്ിലം
സ്വഞേശിമനക്്ലാത്്്ക്ഷ്ണന്്മെന്്
സനീഷി(26)നനയാണ്മരത്്ില്്നെട്്ിയി
ട്്്മര്്ദ്്ിച്്ഞശഷംതലക്്്നവ
ട്്ിനോലന്പ്ട്ത്്ിയനിലയി
ല്്െന്ണ്ത്്ിയത്.മരണമട
ഞ്്സനീഷ്നിരവധിപ്െിമി
നല്് ഞെസ്െളില്് പ്രതിയാ
ണന്്് നൊലീസ് രറഞ്്്.
നോലനടത്്ിയഞശഷംെടന്്്െളഞ്്പ്രതിെനളമണി
ക്്്റ്െള്്ക്്്ള്്ില്്നൊലീസ്അറസ്്്്്നെയ്ത്.െിയ്്ാരം
ആലനവട്്്ക്ഴിനോണ്്ാട്്്രറമ്്ില്്ഇസ്മയില്്(38),ഭാ
ര്യഞോടഞ്ശ്രിസ്വഞേശിസരസ്വതിനയന്്നഷമി(22),ബ
ന്്്ഒല്്്ക്്രസ്വഞേശിഅസീസ്(27)എന്്ിവരാണ്രിടി
യിലായത്.നഷമിയ്ംമരണമടഞ്്സനീഷ്ംതമ്്ില്്മ്
ന്്പ്അട്പ്്ത്്ിലായിര്ന്്തായിരറയ്ന്്്.െഴിഞ്്േിവ
സംവവെീട്്്5ന്നായാടിഞ്ക്ളനിയിനലത്്ിയസനീഷ്ം
നഷമിഉള്്പ്്നടയ്ള്്പ്രതിെള്ംഒര്മിച്്ിര്ന്്്മേ്യരിച്്ിര്
ന്്്.ഇഞതത്ടര്്ന്്്ണ്്ായതര്്ക്്മാണ്നോലയില്്െലാ
ശിച്്ത്.വഴക്്്ത്ടങ്്ിയഞ്പ്ള്്മറ്്്രണ്്്വീട്്്ൊര്്ഞോള
നിയില്്നിന്്്പ്റഞ്ത്ക്്്ഞൊയിര്ന്്്.രാപ്തി9ഓനടഇ
വര്്തിരിച്്്വന്്ഞ്പ്ള്്സനീഷിനനമരത്്ില്്നെട്്ിയിട്്്
െല്്്ംവടിെള്ംഉരഞോഗിച്്്മര്്ദ്്ിക്്്ന്്താണ്ൊണ്ന്്
ത്.തടയാന്്പ്ശമിച്്തങ്്നളഇസ്മയില്്നോട്വാള്്വീശി
ഭയന്പ്ട്ത്്ിഓടിച്്തായ്ംരര്ഞ്ക്റ്്്അഞോധാവസ്്യി
ലായസനീഷിനനനോണ്്്ഞൊൊന്്ആംബ്ലന്്സ്വിളി
നച്്ങ്്ില്ംപര്തിെള്്അന്വേിച്്ിനല്്ന്്്ംഇവര്്രറയ്ന്്.്
ഞോളനിവാസിെള്്വിവരമറിയിച്്്എര്മന്പ്ട്്ിനൊലീസ്
സ്്ലന്ത്ത്്ിയഞ്പ്ഞഴക്്്ംസനീഷ്മരിച്്ിര്ന്്്.മരത്്ി
ല്്നിന്്്ംെയററ്ത്്്നിലത്്്െിടത്്ിയയ്വാവിന്നറ
ശരീരമാസെലംരര്ഞ്ക്ല്്ക്്്െയ്ംതലക്്്നവഞ്ട്റ്്നില
യില്മായിര്ന്്്.അടിവസ്പ്തമില്്ായിര്ന്്്.ഷര്്ട്്്മാപ്തമാ
ണ്ധരിച്്ിര്ന്്ത്.ഞോറന്്സിക്ഓഫീസര്്ഷീലഞോസ്,
വിരലടയാളവിേഗ്േന്്യ്രാംോസ്എന്്ിവര്്സ്്ലന്ത്
ത്്ിനതളിവ്െള്്ഞശഖരിച്്്.രരിസരവാസിെള്നടനൊഴി
യില്്നിന്്്പ്രതിെനളതിരിച്്റിഞ്്നൊലീസ്മണിക്്്റ്
െള്്ക്്്ള്്ില്്പ്രതിെനളത്ശ്ര്്അക്്ിക്്ാവില്്രിടിക്
ട്െയായിര്ന്്്.ക്ന്്ംക്ളംഎസിരിടി.എസ്.സിഞോജ്,
ഇന്്സ്നരക്റ്്ര്്നെ.നെ.ഭ്ഞരഷ,്എസ്ഐരി.ആര്്.രാജീ
വ്എന്്ിവര്നടഞനത്ത്വത്്ില്ള്്നൊലീസ്സംഘമാണ്
പ്രതിെനളരിടിക്ടിയത്.

കോടകശ്്രിയില്്യ്വാവിനെനോലനെട്ത്്ിയ
സംഭവംപെ്തികള്്കസ്്്്ഡിയില്്

കൊ ല്് ക്പ് ട്് 
സ നീ ഷ് 

അറസ്്്്ിലായ പ്രതികൾ
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